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r=,)l-,)`&`,+,
a,

HIE]Ei
g2. IerrAB FTrNAII

(Bisndllaahirrchmaaninahiin. Kitab f itnch). Da,ham rivayat
Karimah dan AI Ushaili kata `foasmalah" disebutkan sesudch "kitab
fitn`ah". Kata a//;fzzn adalah bentuk janck dari kataflgivaA.

Ar-Raghib berkata, "Arii asal kata a/#/a# adalch memasukkan
emas ke dalan api sehingga tampak yang baik dan dari yang bun]k
dan  digunakan  untuk  pchuatan  memasukkan  seseorang  ke  dalan
neraka,  yaitu  dengan  malma "siksaan"
_____L     ^J_T\____.-_^+    ^'_+    "     .J<:r=surah   Adz-Dzaariysat   ayat   14,

seperti  fiman  Allah  dalan
\jj>   ([Dihataham   kepada

merefa/,  "RasahanJaft /frofl ham#. "/,  atau sesuatu yang didapatkan
saatsiksaansepertifimanAllahdalansurahAt-Taubahayat49,j'Yi

\j±L -SSS+ (Ketahilch baln»a nereka telch terjerumus dalan fitnah),

atau ujian saperti fiman-Nya dalam surah Thaalaa ayat 40, 1€± 2}ts3

(Kami telah mencobamu dei.gan beberapa cobaan), a:ron k:esu+itan dan
kelapangan  yang  menimpa  manusia.  Nanun  kata  ini  lebih  sering
digunakan dalam konteks `q[esulitan". Allah berfirman dalan surah AI
Anbiyaa`  ayat  35,  a=!  j:;ijl3  :ill,  fJi;;`J  fKa!mz. afan  me#gay.I. fam%

dengan   keburukan   dan   kebaikan   sebagal  fitnch   [yang   sebenqr-
be#¢r#);¢/), begifu pula firman-Nya dalam surch AI Israa` ayat 73,  ®0!3

±J5};jS \fris (Dan sesungguhaya nereka hanpir memalingkan kanu).
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Maksudnya,  menjerumuskanmu  dalani  cobaan  dan  kesulitan  dalam
melaksanakan apa-apa yang diwahyukan kapadamu."

Dia  berkata,  `Titnah  bisa  berupa  perbuatan-pelbuatan  dari
Allah dan dari hamba, saperti cobaan, musibah, pembunuhan, siksaan,
kenaksiatan, dan perkara yang tidak disukai lairmya. Jika berasal dari
Allah,  maka  itu  tedadi  dalam  rangka  hikmah.  Bila  berasal  dari
manusia bukan dalam urusan Allah maka tercela. Allah telah mencela
manusia yang meninbulkan fitnah saped fiman-Nya dalam surah AI
Baqarah  ayat  191,  jrfu.I  a?  hat ifa°13  ffz.froaA  /ebz.A  besar haAqyBny¢

dclrzpnda pe"bw##4a]I/,  firman-Nya dalam surah AI Buniuj ayat  10,
®¢33.13   ie33.I   lj5   irjJ.I   3!   /See"#ggrfA#y¢   ora»g-on4»g  }i¢»g

mendatangkan cobaan kepeda corang-orang yang mu:kndm laki-lakl
dcz» pere7»peeanJ, fiman-Nya dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 162,   ti
'3*giv. $3 .rfibfi  a[anu tidak dapat menyesatkan  [seseoraned  terhadap

A;7a;J,fiman-NyadalamsurahAIQalamayat6,®j£:j®l}#;tsz.apa

dz. a7z/zzra famef )i¢»g gz'/a/, dan firman-Nya dalam surah AI Maa`idah

ayat49,'Sf*®ijrf.+I;l>()(Danberhati-hatilahkamuterhadapmereka
supayamerekatidakmemalingkankamu)."

Ulana lain berkata, "Asal kata/;traA artinya ujian. Keniudian
digunakan untuk  segala  sesuatu  yang  dikeluarkan  oleh  cobann  dan
ujian kapada peckara yang tidak disukai. Selanjutnya digunakan untuk
segala sesuatu yang tidak disukai atau mengarah kapadanya saped
kekufuran, dosa, pembckaran, aib, kecurangan, dan selain itu."
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1.FirmanAnal,ilei.+Z}l)ii£#,jJ.I:;pJ!'Y:ap1±`13"Z}m

pdiharalchdirinudoripndasiksour.yangtidakkhususmenimpa
Orang®rangyavegzhailimdiaatarakamu,"(Qs.AIAmfndT8|..25)

dan Filmh yang Dftyeringatkan Nabi SAW

:'J6 :# cj!i Lrf:I L£

# .€L¢ ;,1 * fast u±* jf ii
.c5#°i jf i# ccsjolj€ fy :'jji3

E`

fr          .rfef ojiqfeij£±}`.Oich;

7048.  Dari  Thu Abi Mulaikah,  dia berkata,  Asma`  berkata,
dari Nabi  SAW, berian bersabda,  "4fu  ber4da  dz. frawdA  /JeJd[grJha
merurlggrorangaprangyangdatangkepadaku,lchdiambilbeberapa
oramg seldin umatku. wh aku berkata,  `Umatha'. Maha ada yang
mengatakan.  `Engkou tidck tchu mereka  telah  bdyalan inundur  ke
belakang'.''

Ibnu   Abi   Mulaikah  behata,   "Ya   AIlah,   sungguh   kani
berlindung kapada-Mu untuk kembali ke belakang kami atau tertimpa
fitnch.„

jfa Sjj, 'Jj :a, if 'Jj:Jj J;,3  di L£

* tL=J €j! i¢±` `.#', i; pej
•dLiipi 9+i i5i ]J;€j  jJ;  ,J¥,

F=

.'4:diJ

7049.  Dari  Abu Wa`fl,  dia berkata:  Abdullah berkata:  Nabi
SA;W basalnda. ``Aku mendirhalvi karm di houdh (telaga).  Sungguh
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ahan diangkat kepadaha beberapa laki-laki di antara ka:rm.  Hingga
ketiha  aku  hendak memberi  minum  mereka  maha  segera  disambar
dart  sisiku.  Aku  berkata,   `Wahai  Tuhan,  sahabat-sahabatku'.  Ado

yang mengatakan,  `Engkou tidak taha apa yang mereka ada-adakan
sesudahmu'."

a,, i:p ¢1=,, '1==,:,,  :]Ji; }::,, :; :);I,, '1==,:,,  :'JC 'J\i Ljf :+

:;i ta+ ,;,i :i;i * .Lj*o, uk ;±Lj ui :#;' +3' ,4fe
Ji=:fr€{d;i;i;3rffifiji€Lfe3,jcifij::i;:!rfe+'i±~+;2

i+:9Ji{ Lil uiG di i; ;1=±)I u£;i :fjG- jii J6 .i;=;i a;;
di j> i*f ui3  :'Jj  .+:J`  :Jl=ji3 gil;:,  '1=+;~  il<a  :J\£3 Ill
\; tf,:Lj€ dy  ±++f!  :]\:j  .c:, +ap  :]j ,4j 1,~j±; :=>:i z5jo:L±j®,  +.:.,~,'          '      .G,ul¢ul:a,\:=i\i=i :Jj3'g'.'4faij'i:

7050-7051.  Dari  Abu  Hazim,  dia  berkata:  Aku  mendengar
Sahal bin Sa'ad berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda,  "4hai
mendahalui kalian di haqulh. Barangsiapa mendatangirrya niscaya dia
minum darinya, dan barangsiapa minum darinya dia tidak akan haus
sesudahaya untuk selananya. Akan datang kepadaku beberapa orang
yang aku. mengenal mereka dan mereka mengenalku. Kemudian aku
dengan mdreka dihalcngi. "

Abu    Hazim    berkata:     An-Nu'man    bin    Abi     Ayyasy
mendengarku  saat  aku  menceritakan  hal  ini  kepada  mereka,  maka
beliau  berkata,  "Seperti  ini  en8kau  dengar  Sahal?"  Aku  berkata,
"Benar."  Dia  berkata,  "Adapun  aku  bersaksi  atas  Abu  Sa'id  AI

Khudri,  aku  mendengamya  menambahkan  padanya  bahwa  beliau
SAW    bersztoda3     `Sunggwh    mereha    da:riku'.    Lalu    ada    yang
mengatakan,  `Engkou tidak taha apa yang mereka ganti sesudahmu'.
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Aku   pun   berJurto.   `Celaka,   celaka   bagi   siapa  yang   mengganti
sesudahku'."

REeranEan Hadits:

(Bob ftrman AIlah,  "Takutlch harm  akan fitnah yang tidak
merimpa orang-orang di antara kamu secara khusus. ") Saya, (Tb"
Hajar) katakan, tentang masalah ini terdapat riwayat Ahmad dan AI
Bazzar yang berasal dari Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikhkhir, dia
berkata  i2rfu.I i=± ?*; ;G a &1 * ei b: -pr°` xp e ±+ igiv, ul
b.i :=T}, ,Jrii iJ#'`: ji+

* ,# 6!3jJ., fr,Oed3 'c+ ¢ t±3 £ thi 8i Lrfu`

+:3=i*Ot-'odfprJjt€?,
a', J*3 # Jf lij

•fa °*  d*S  (Kami  berkata

kepada Az-Zubair -yalwi sehabungan dengan kisch perang Janal-,
``Wahai Abu Abdillah, apa yang menyebabkan kamu datang?  Kamu

telah menyia-nyinkan darah khalif;ah Utsman di Madinah, kemudian
kanu datang men:untut darchnya -yckhi di Bashrah-."  Az-Zubair
berkata,  "Sunggwh kawi  membaca  di  masa  Rasulullah  SAW,  `Dan

peliharalah dirimu daripada siksa yang tidak khusus mehimpa orang-
orang  yang  zhalin  di  anlara  karm'.  Kami  tidak  permah  mengira
sebagai pelahanya hingga terjadi atas kami apa yang terjadi.'T)

Ath-Thabari meriwayatkan melalui  AI  Hasan AI  Bashri,  dia
berkata,  "Az-Zubair berkata,  `Sungguh kami telah dibuat takut oleh
ayat  ini  saat  lrami  bersana  Rasulullch  SAW.  Tetapi  kami  tidak
menduga bahwa kami dikhususkan dengannya."

Kemudian An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur ihi  dengan
redaksi  yang  sana.  Hadits  ini  memiliki beberapa jalur periwayatan
lairmya dari Az-Zubair saperti yang dikutip Ath-Thabari dan lainnya.
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Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, dia bekata, "Ayat ini
turun khusus berkenaan dengan peserta perang Badar. Mereka ditinpa
fitnch dalan perang Janal."

Dalam    riwayat    Ibnu    Abi    Syaibch    disebutkan    redaksi
sepertinya. Dalam riwayat Ath-Thabari yang berasal dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbie, dia berkata,  6ii ;fa°` I)Ji; `V bi C#33®I al ;;i
'+;:1±`';S±S°rgftj(Allahmemerintahkankaumrmkmiri;'agartidak

menyatakaalmenctapkan   kemungkaran   yang   merebak   di   tengch
mereka agar adzab tidak menimpa mereka secara meratdy. Atsar imf
memiliki  pendukung  dari  hadits  Adi  bin  Amirah,  aku  mendengar
Rasulullah SAW bersabda,   j> *rfu.l I;i ifco°l ttJ.ji;: i k3 33 &1 3i

&i  +.jf  Ou,;  13iri  ii¢  t:3;<;;  bi  uie  63336  *3  *<Ifr  6;i 3<:ijoi  ij;;
'-th()  '-3:e\1+3\  (Sesungguhnya  Allah  Azza  wa  Jalla  tidak  menyiksa

secara unum karena perbuatan orang-orang terterfu. Hingga mereka
melthat  kemungkaran  di  tengch~tengah  mereka  sedangkan  mereha
mampu  mengingkarinya.  Apabila  mereka  melakukan  hal  itu  maka
Allah akan mengadzab orang-orang khusus dan umumty. Tman Ahmed
meriwayalkannya  dengan  i5a»ad  yang  Aasa7z  dan  dinukil juga  oleh
Abu Daud dari hadits AI Ars bin Amirch (yaltu saudara Adi). Hadits
ini juga memiliki  pendukung  lain  dari  hadits  Hudzaifah,  Jarir,  dan

yang lain saperti yang dikutip inam Ahmad dan lainnya.

cfS\-'ct'jwi.-';i:ie±SdrlJ±`#`'i>SG:)banfitnahyang
dzperz.»grzfha#  IVczbz.  SL4 W7.  Beliau  mengisyaratkan kandungan  hadits
dalam bab ini berupa ancanan bagi yang merubah dan mengada-ada
dalam urusan agama, karena fitnah umumnya tinbul dari perbuatan
tersebut.  Kemudian  beliau  menyebutkan  hadits  Asma`   binti  Abu
Bakar yang dinisbatkan kepada Nabi SAW,   3j±1 * Jfty4i g3P3> jz  ui

+I::i+I-i:>rrfu.,i5:fi`®:j3(A]ajberadadihoud;h[telaga]hamenunggu
orang-orang datang kepadaku. Lalu diambil beberapa orang ke arah
fa.rz).  Begitu pula hadits Ibnu Mas'ud yang dinisbatkan kapada Nabi

FATHUL BAARI -      7



SAV , \(flit .S,.;j6rfi  ++±^ J3 .$1;i V& (Aku mendahulul kalian di

haudh  lalu  diangkat  kapadaku  beberapa  kaum).  SeteLch ho hadits
Sahal bin Sa'ed yang semalma dengannya disertai hadits Abu Sa'id

yang disebutkan padanya] '41i;: lj''L&i 6 csj:rf i rE#gfrow fz.dak fa4# apa

}Jang me7ieAtl ado-adafaam see.idrfamw/. Demikiap redaksi Ibnu Mas 'ud
dan  redeksi  lairmya juga  sama.  Hadits  ini  sudah  disebutkan  ketika
membahas handfa  (telaga)  di  a]chir pembchasan  tentang kelembutan
hati    dan    penjelasarmya   telah    diulas    sebelumnya    dalan   bab
`Kebangkitan" pada pembahasan yang sama.

imam  Bukhari  meriwayatkan  hadits  Asma`  melalui  Ali  bin
Abdullah, drri Bisyr bin As-Sari, dari Nafi' bin Umar, dari Ibnu Abi
Mulaikch.  Bisyr  bin  As-Sari  berasal  dari  Bashral  dan  tinggal  di
Makkah.  Dia  adalah  scorang  pemberi  nasehat  dan  diberi  gelar  AI
Atwah. Dia juga seorang periwayat yang tsz.ga fr (texpercaya) menurut
semun  ahli  hadits,  hanya  saja  sedikit  dipefoincangkan  sehubungan
dengan pandangannya tentang masalal melihat Allah di  akhirat.  A1
Hunaidi men8hadapinya dan dia pun mengajukan alasan dan berlapas
diri     dari     pandangan     itu.     Namun     sebagian     orang     tetap
menperbincangkannya, sanpai mnu Ma'in berkata, "Aku melihatnya
di Malckah mendoakan kebinasaan bagi  siapa yang menisbatkannya
kapadapenrikiranJdr."

Ibnu  Adi  berkata,  `q3eliau memili]ri  riwayat~riwayat  tunggal
dan gharib."

Saya (Ibnu Hajar) katckan, riwayatnya tidak ditemukan dalam
kitab S#aAz.A BzfAha7i. selain di tempat ini, dan sudah dijelaskan bchwa
dia memiliki riwayat pendukung.

Adapun redaksi yang terdapat pada hadits Sahal, i+j2 6S33 *

q3arangsiapa  datang  maka  dia  pasti  minun),  dharn  rivayat  A:i
Kasymjhani    disebutkan    dengan   redaksi,    +:;i€!    tHha7f    mz.7tcfmJ.

Sedan8kan  redaksi,aE;i  P'  prz.drfr  Aa!as/,   dikatakan  sebagai  kiasan
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bahwa  orang  itu  masuk  Surga,  karena  itu  adalah  si fat  bagi  yang
memasuhinya. Dalan hadits Abu Sa'id disebutkan dengan redaksi,  €JJf!

\fi4 6  g;a '¥  (Sesungguhaya engkou tidak tabu apa yang merek;

gzzmz).  Sementara dalam riwayat AI Kasymihani  disebutkan dengan
-edalEst`S:I>16(apayangmerekaada-adakan).

Kesimpulan    pemahaman    terhadap    keadaan    orang-orang
tersebut jika mereka temasuk orang yang murtad dari Islam, maka
tidck  ada  masalah  bila  Nabi  SAW  berlapas  diri  dari  mereka  dan
menjal]hkan mereka. Nanun, bila mereka bukan orang-orang murtad,
tetapi melakukan kemaksiatan besar berupa analan fisik, atau bid'ah
keyakinan, maka sebagian ulana memberi jawaban bchwa mungkin
Nal]i SAW berpaling dari mereka den tidck memberi  syafaat untuk
memeha  .demi  mengikuti   perintah   Allah,   hingga   Allah  menyiksa
menelra   sesuai   kejahatan   mereka.    Tetapi    tidak    ada   halangan
memasuldran mereka dalam cakupan umum  syafaat beliau terhadap

pelaku dosa besar di antara umatnya. Dengan demikian, mereka keluar
dari  neraka  ketika  orang-orang  yang  bertauhid  dikeluarkan   dari
nerha

2.SabdaNabiSAW,qfj;<:}'13Jiitf+{'O);:i"S#Hggwft*¢mwck#H

mdihat sesudahkil perkararperkara yang kanu inghari."

c;;#€ ; lj¥l :i3 ¢ &1 jfa S#l 'Jj *:3 i; }i a 'Jj3
•rffr., i;

Abdullch bin Zaid berkata: Nabi SAW bersabda,  "Bersa!bar/aft
kdian himgga bdyumpa denganku di haudh (telaga). "
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±fa &i jfa &i ljL; i£' 'jj :'jj a" 'j:£ '1==±~ `T;3 Lrf: *:3 :+

i: i`;L€ cj ;I+'j .fa`j#± I;;i3':i:i a+i 'Ooj; *€; :i3
•# `&, ,JLJ # #'! ,J3i :'J6 9 ?, 'JJIJ

7052. Darn Zaid bin Wahb, aku mendengar Abdullah berkata:
Ralullah SAW bersabda kapala kami, ``Sclnggrb hamw afu# me/I.faaf
sesudahku sikap mengutamakan diri sendiri (egoisme)  dan perhara-

perfara  yang  hamw  I.ngforl.. "  Mereka  berkata,  "Apa  yang  en8kau
perintahkan   kapada   kani   wahai   Rasulullah?"   Beliau   bersabda,
"Tunalkan  kapada mereha  hak mereka  dan  mintalch kapada  Allah

hak kamu. I.

:,Jj +,J 9S a,

7053.  Dari  Ibnu  Abbas,  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda,
"Barangsiapa  tidak  menyukal   sesuatu   dari  peminpinnya,   maka

sebalknya  bersabar,  karena  sesunggwhnya  siapa  yang  keluar  dart

pemguasa barang sejengkal maka de meninggal dalan kondisi mat
jahiliyah.'.

G i;, i+
fe 9.bf i i3 Gf; 5; :'Jl; i3 ,fe

'eckd;i,Aii°,*

#, Lf ii£ a, ,g>;
;i, :;e gy! tc=,I:: I:;;  'a;ial.I 'c;i :; Lf¢ -t9:fe, :;4j;: i£:;:;-,,,,

•:fecr

7054.  Dari  AI  Ja'ad,  Abu  Raja`  AI  Utharidi  menceritckan
kapadaku,  dia berkata:  Aku mendengar  Ibnu  Abbas  RA2  dari  Napi
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SA;W,  beham  bersatoltoda,   ``Barangsiapa  melthat   dart  pemimpinnya
sesuut yang tidak disukal mcka sebat:kyia bersabar atasnya, karena
sesungguhnyabarangsiapaberpischdenganjanachbarangseierigkal
lalu mevinggal, maha dia meninggal dalam hondisi matt jahikych. I.

-ir.; 33- ,I+fai c; ;s¢ jf di; :`j6 :#i df c*T :sG };

j= :jf„ J' ;=pi * a, ±J;;:;; ,tJ-± .I,gLLi .a,' :1=±;i :d;'    .:ifj6rf3#&, i;Sj,LfGs'jj.i3#&,

7055.  Dari  Junadah  bin  Abi  Umayych,  dia  belkata,  kami
masuk kapada Ubadah bin Ash-Shamit -saat dia sedang sakit- 1alu
kami berkata, "Semoga Allah mempchai]d kondisinRA, ceritakan satu
hadits  ulengannya  Allali  memberi. mamfaat  kapadanu-,  yang
en8kau  dengar  dari  Rasulullah  SAW."  Dia  berkata,  `Nalbi  SAW
mengajak kami dan kani pun membaiatnya."

qpe:;  j  c±dii3  i:Ji  uk  i£+:  Oof  \=k  'iff  L2  :'jri;
Oof .y£ .iki ;fy, £j\££ i .ji3 ca£ ;iffj .if+.fuj cif*3 ,fa*3

'                            .36if 9j ai i3 +fry.c.,}{ ,# ,Oj}€

7056.   Dia  kemudian  berkata,  `Di   antara  pebanjian  yang
dianbil atas kami adalah agar kami membaiatnya untuk mendengar
dan  taat  saat  semangat  dan  saat  tidak  senang,  saat  sulit  dan  saat
lapang,   mengutamakannya   atas  diri  kami,  tidak  merebut  urusan

acapeminpinan)    dari   para   pemiliknya   kecuali   kalian   melihat
kekufuran yang nyata, dimana ada bulrd pada kamu dari Allah."
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i: :'jfa; i3 # &i jfa €jji d-# ie; .Jf ;:zi Lrf: :tli if

cs+; 'o.ji i£€! :'Jj .j;€ iJ'3 list 'l=il:|l' {}1 'J;;
.J'ft±`;±is'J:'.fi

7057. Dari Usaid bin Hudhair, bahwa seorang laki-1aki datang
kapeda   Nabi    SAW   dan   bekata,   "Wahal   Rasulullch,   engkau
mempekeljakan   si   fulan   dan   tidak   mempekeljakanku."   Beliau
bersoltoda,   ``Sesunggu,hnya   kalian   akan   melihat   sesudahku   sikap
mengutcanakan dirt sendiri. Mcka hendaknya halian bersabar hi7.gga
bertemudenganku.I.

Keterangan Hadits:

Gab   sabda   Nabi   SA:W,   ``Sunggwh   kalian   ahan   meltw
perhara-perhara yang halian inghari sesudahku. '') T`edcksi ini ajdalch
penggalan  hadits .yang  dischutlran pada  hadits  kedua bal]  ini  yang
selunihnya beljumlah 6 hadits, yaitu:

Pdrrfuq  hadits  Abdullah bin  Zaid  yang  disebutkan  secara
1-,allaq.

•!';Jg3c*T&1A;>'J6JtHbdr«a[Z[bz.»Zdidberhafa../.hiadalah

penggalan hadits yang dinukil dengan sa»ad yang 7%aasAcf/ oleh hoan
Bukhari pnda pembahasan perang Hunain dalan kitab peperangan. Di
dalamnya  disebutkan  bahwa  beliau  SAW  bersabda  kapada  kaum
Anshar,  &pr®l  i;  dj;ij f  ljJtL>6  t;;ff g,+iJ 'e:p:i=:.  }Z;; /S"7€ggrA

hamu akan mendapatkan sesudalrdA sikap  lebih mengutanckan  diri
sendiri,   maka  bersabarlch  kalirn  hingga  bertemu   denganha   di
hac¢d¢J. Penj elasannya sudah dipaparkan di tempat tersebut.

iKed«a, hadits Abdullah yang diriwayatkan melalui Musaddad,
dari Yahya bin Sa'id, dari AI A'masy, dari Zaid bin Wahab.

12   -RATIIUL BAARI



i{) ch JIB \£i5- Czald bin Wahab menceritckan kepeda kami).

AI A'masy menerimajuga hadits ini dari gurii lain seperti dikutip Ath-
Thabarani dalam kitab [4/ j4usafA dari Yahya bin Isa Ar-Ranli, dari AI
A'masy, dari Abu Hazin, dari Abu Hurairah,  sama saperti riwayat
Zaid bin Wahat.

&1   AP   tHbdrJhaA/.   Dia  adalal  mnu  Mas'ud   saperii   yang

ditegaskan  dalam  riwayat  Ats-Tsauri,  dari  AI  A'masy  saperti  yang
disebutkanpadapembahasantentangtanda-tandakenabian.

'-(fi   €±3S  'J;j=  .;ZS,  (Sesungguhnya   kalian   akan   melihat

sesudahku  sikap  lebth mengutanakan  dirt  sendiri). Di[hai irwayat
Ats-Tsauri    disebutkan    dengan    kata    i}:i    dan    pelafalan    serta

penjelasannya sudan dipaparkan ketika membahas hadits sebelumnya.
Artinya, men9khususkan diri sendiri dalan pckara duhiawi.

qf$33  ()ft)  a)an  perkara-perkara  yang  kam  ing.hart).
Maksudnya, urusan agama yang diingkari. Hunif wzzet tidak tercantum
di  sebagian riwayat dan ini merupakan pengganti dari kata ¢tsarflA.
Dalan  hadits  Abu  Hulairah  sebelumnya  ketika  menyebutkan  bani
Israil  dinukil  drri  Manshur  di  t'empat  ini  tambahan  pada  barian
awalnya dia berkata:   :a:;J i6 ;g;f '®e I;ir t;g;itl }{=u:.,i: ji5l:,:,.; jiT!) 66'
'oi:g±'9ife>'®}:i;).€±3S.;±'4'tiT.',)¢S;i(Adalahbanilsraildiurusoleh

para nabi, setiap kali era nabi yang meringgal maka ada nabi yang
lain sesudchnya, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan akan
ada para khalifah dan mereka menjadi banyak). Tfii dalhannyal tordapat
makna yang disebutkan dalani hadits Ibnu Mas 'ud.

rfiis l:i \}is prereha berkata, :`Apa yang engkou periutchkan

Aep¢da ha7%z.. "J Maksudnya, untuk kami lakukan jiha hal itu tebadi.

ap'; ljii ITz/#az.fan fepadq mereha). Maksudnya, kapada para
peminpin tusebut.
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}€:i  ¢rat mereha).  Maksudnya,  hal-hal  yang wajib mereka
tuntut dan mengambilnya baik untuk diri mereka sendiri  atau untuk
kapentingan umum. Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan,   :j±j°` '®js}'
•;Z±±€giv(Kamumenunaikanhakyangadapadahamu).Mds"dya.,

mengelurkan harta wajib  dalam zakat dan juga menyerahkan jiwa
dalam ran9ka jihad ketika menjadi keharusan, dan selain itu.

•;Zi>  ir`  \j=b  quntalah  kepada  Allah  hak  karm).  Dalam

riwayat Ats-Tsaul disebutkan, }Zi tf*.I  &1  bjrt:j`3  /Dam famw "!."f¢

kepada     Allah     yang     mekyadi     bagian     karmD.     Mcksodr:ryai,
mengimamkan kepada kanu sikap objektif atau menggantikan untuk
kanu yang lebih baik daripada mereka.  Hal ini  secara lahir berlaku
unun bari semua orang yang ditujukan pembicaraan tersebut. Nanun
Ibnu At-Tin mchukil dari Ad-Dawudi baliwa ia khusus diperuntukkan
bagi kaun Anshar. Ini tckesan seakan-clan dia menganbilnya dari
hadits    Abdullah    bin    Zaid    sebelumnya.    Tetapi    mengarahkan

pembicaraan ifu kapada kanm Anshar tidaklah berkousekuensi khusus
bagi   mereka.    Karena   sesungguhnya   dia   khusus   bach   mereka
dinisbatkan   kapada   kaum   Muhajirin   dan   khusus   bagi   sebagian
Muhajirin tanpa yang lain.

Chag yang mengutanakan dirinya (egois) adalah pemegang
kekusaap sedangkan selairmya adalah orang yang dikJcilkan.  0leh
karena  unisan  pemerintahan  menjadi  bagian  kaum  Quraisy  maka
dikatakan kapada kaum Anshar bahwa mereka akan mendapati sikap
mengutanakan   diri   sendiri.   Lalu   pembicaraan   ditujukan   kapada
semuanya   ditinjau   dari  pemegang  kekuasaan.   Sebelumnya,   telah
disebutkan     keterangan     yang     menunjukkan     cakupan     umum
pembicaraan tesebut.

Dalan hadits Yazid bin  Salamch AI Ju'fi yang dikutip Ath-
Thabarani disebutkan,  \=i; t€P.I 8*j.u 'ojiieu: ;`}i \£;ifr '.6 i! an I+3 I:

;fi;;G;i;i;3ij;;Gi±is.u`:J6g'#!i#a't5pr.I:*j°ib`;£jjtBe/I.a%
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berkata, -`.Wahai Rasulullah, jika ace peda hand para pemingiv ]rapg
mengambilhakyangmetynditanggungjc[wabhanddanmchranghck
yang melyadi bagian kani, apchah kami memeTangi meTth? .. Bdiml
bersabda, "Tidak, tangglmg jawab mereka apa yang dibchanha ams
inercka,   dan  tangglulg  jawab  kanu  apa  yang  dibchankan  ams
fan". "/.  iran Muslin meriwayatlran dari hadits Ummu Salanal
se#ar;mrfu.,.5I):*'3Sfi.i;)-'tsj'.i.Ji:bfs€)'o$5gffi.o}±
ij> a  tq  :'j6 € }{lpLJ iti :lj6  .iic`3 ¢j.3 # t#faa» iDZo pemgiv-

pe:ri.:inpin yang kamu mengerlali dan mengingkarinya.  Barangsiqu
tidak  menyukal  niscaya  terbebas  dan  siapa  mengingiv  riscaqu
selamat.  Akan  tetapi  siapa  yang  ridha  dan  mengikuti...  Mbrth
berkata,   "Tidalkch  ka:nd  nernerangi  mereka? "   Beliou  basabdLL,
"Tidak, selc[:rrra mercka shalat. ")

Diriwayatkan juga dari Auf bin Malik secara mdyf ' senina
denganhaditsini,isA:alii;die.'¥:'|6gar,;ftyri;&fitiaidjl3b:d;

(Kani beTkata, "Wahai Rasulullah, ndakkah hand nenyerang menth
saat   ifu?"   Bdiou  ber'kata,   "Tidak,   selama  mereha  mendinha
cha/af. "/ Dalam riwayat lain darinya disebutkan dengan kafa, ,+j=-lt

/De»gr» ped7zg), lalu diberi tanbahan,  i;`ji;Zj` `± ife3 ir i=ii 6:rg
-Pis ®c {If. \SS 'Y) '&Z \S;36  (Apabila kanu mdihat dart prra

peminpin  kanu  sesuatu  yang  kanu  tidak  sukal  maha  bendlch
pehatannyadanjangankanune;Lapaskantangqndariketaand):

Dalam hadits Umar dalam riwayat AI Ismaili dari Abu Muslin
AI  Khaulani,  drri  Abu  Ubaidah  bin  AI  Jarrah,  dari  Uinar  seeara
may«',beliaubersabda,;!:tjfic3*firi=£iC:Jff5!:]t5J+.±tj,rf

ifji 6j£L§ 'jjir.I +ai .i3;qi g+; .i+Fj3 i+pfi j3 be :]6 rcfi'j6 €;€b * # ti:+i `ij# :tji .aj±5 £i;;Si £'v3i fi;i®i gT, t6j¥

6Jj  3jia  b!3  aji>i  iS'  tfjJ`i  ij£>i  b!  j#i3' 'Ljst.t  |rmrrf dhag
kapadaku  d::in  beTka;a,   "Sungguh  ;matrm  akan' tedmpa  frock
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sesudaha." Aha berkata, "Dart mana?.I Beliou berhata, ``Dari arch
pewiapin-peminpin  mereka  dan  par:a  ahti  qira`ah  nereha.  PTa_
peninpin  ahem  neraha].  hah:hck  rakyat  dan  menuntut  hak-hak
merekasehinggatdyadifanch.In:haparaahiqira`chmengihatipara
pemimpin   ifro   sehingga   mereka   terti;mpa  fitnah."   Aku   Perkata,
"Bagainana bisa selanat siapa yang selanat di  anlara mereha? "

Beliou berhata,  "De:r.ga:n menchan dirt dan sabar. Jika hak mercka
dfoerikan maka mereha mengarnbilnya dan jika dihalangi mereha pun
meringgalkannya.'.)

iK'ed.gr  dan ±prf,  hadits Ibnu Abbas yang  diriwayatkan
melahiduajalur,danpadajalurkeduatndapatpenegasanmendengar
dan menceritckan langsung, dinana pada jalur pertana hal ini tidak
disebutkan   dengan   jelas.    Jalur   pertama   diriwayatkan   melalui
Musaddad, dari Abdul Warits, dari AI Ja'ad, dari Abu Raja`. Abdul
Warits adalch Ibnu Sa'id.  Sedan8kan Ai Ja'ad adalah Abu Utsman
yang disebutkan pala sa»ad kedua.  Abu Raja`  adalah AI  Utharidi
yangbenanah-.

•;Lj6  {g±  .i  .at  '.i  .S  q3arangsiapa  mendengar  dart

pemimpinnya ses€ maka din hendaklch bersabar). Daha+ rivayat
keduadiberitambahankata,S±>|HfaaproJ.

uli±:ll .at '€f .S 'asS (Seowggwhnya barangsiapa keluar dari

pengusa).   Maksudnya,   dari   ketaatan   kapada   penguasa.   Dalam
riwayat  Muslim  disebuq[ap  ,o`£Lll  6£  i;±i  5rdl  ir  'J>i  :,-:!'  af¢

(Seownggul[nya tidak ada seseairang di antara manria .keluar ,dart
pe»gusa/,    pada   riwayat   kedtia   disebutkan,    if ca.1    3J6    a;

q3arangsiapa   berpisch   dengan   jcrmach).   Sedan:giv:an  k:aha,   (±

/Se/.engfaJJ   adalah   kiasan   tentang   perbuatan   durhaka   terhadap
penguasa dan meneranginys

Ibnu Abi Janrfu berkata, `Maksud `belpisah' adalch berusaha
melapackan ikatan balat yang telal diberikan kapada pemimpin itu
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meskipun  dengan  upaya  paling  mininal,   sehinggr  dianakydy
dengan sejengkal, karena pefouatan saperti ini menrfea±±tain kqnda
penumpahan darah `tanpa alasan yang dibenarkan."

`-±±Sl€.-a±±'®hiqueriggaldalamhondisimatijchfliysh).rLein

riwayat berikutnya disebutl±an, a;}?G i=ef tJe 3! `®`;i qdzL- mgrfuEggrz

dalam  kondisi  matt  jahiliyah).  Sen!enlitzrm  dalam  ftyTat lfroEL
disebutkan,  i;}pG  :=± i=?i prafap 7»c7zz.ggzz/n);& drzrm Zndm ]mrfu-

/.afrz./I.ytzA/. Masih dalan riwayat betiau dari hadits Th Uin sxRIa
magiv ' disebutkan,  a if'j 'ci6 i;3 Ii` a=i '¥3 al #' 3£6 af ajJ ¥ ai
'-S}SIS .-ass '®6 .-3=3£ gap (Barangsiapa melapashan tangqu dri kan8Lfro

niscaya  dia  beTtemu  ALllch  dan  tidak  ada  hatich  bqinpa.  dan
barangsiapa men:inggal dan tidak ada  di  lehe:rnya buiat moha din
mevinggal dalam kondisi mati jahiliych).  .

AI   Kamani   berkata,   `Tengecualian   di   di   tramrfu
pertanyaan  yang  bcrmalma  pengin8]raran.   Maksudn]p,   Trdalal
seorang pun berpisah dengan janaah melainkan bedrfu nd hi
tchadap dirinya'. Maksudnya kondisinya saat meninggiv s5dma nd
keadaan orangorang jahiftyah, yaitu berada dalan k± dan tidck
ada pemimpin yang ditaati, kalena mereka tidak mqgpal hal in
Bukan berarti dia meninggal dalam keadaan kafr, tdy minged
dalam keadaan maksiat.  Mun8lrin juga penyerupaan di di se-
1ahimya.   Artinya,   dia   meninggal   saperti   meninggahpp  seoqug
jahiliych meskipun dia bukan orang jahiliych.  Atan xpg dmiEan
disebutkan dalam ran9ka pencegahan dan menjauhlen orapg dain]EL

Ini menguatkan bahwa maksud jahiliyah adalal pqupxpaanL
sabda Nal]i SAW dalan hadits lain,  iii? g£ `ififf 1# fro-I ~636 #

gife ®c± {r*Jry) a3arangsiapa bexpisch dengan jancah sqientry rmin
seakan-akan dia melapaskan ikatan Islam drri leheT"0. H3RE in
diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah selta rm Hman dari
hadits AI Harits bin AI Harits AI Asy'ari di sela-seha l]adits panjang.

FanloLB±±RI-   17



AI Bazzar dan Ath-Thatarani meriwayatkannya dalam kitab .4/ i4asafA
dari hadits Ibnu Abbas namun dalan 'sa"ad-nya terdapat Khulaid bin
Da'1aj,  seorang periwiyat  yang  masih  diperbincan9kan.  Disebutkan

pula 33.i3 tr? @¢rz. fepa/anya[J sebagai ganti ;jf tzcheny¢J.

Ibnu  Baththal  bckata,  `Tada  hadits  ini  terdapat  dalil  yang
menjelaskan    tidak    bolehnya    memberontak    terhndap    pen.guasa
meskipun   dia  tefoilang   chalim.   Para   alili   fikih   sapakat   tentang
kewajiban menaati penguasa yang mengalahkan penguasa sebelumnya
dan wajib bebihad bersananya. Ketaatan kepada penguasa seperti ini
lebih   balk   daripada   menentangnya   karena   tidak   menimbulkan

pertunpahan  darah  dan  dapat  meredam  kekacauan.  Dalil  mereka
adalch hadits tadi dan dalil 1ainnya yang menguatkannya. Para ulama
hanya  membolehkan  melakukan  pemberontakan  terhadap  penguasa
ketika penguasa melakukan kekufuran secara terang-terangan,  sebab
dalam kondisi saped itu umat Islani tidak boleh menaatinya, bahkan
wajib berjihad melawannya bagi siapa saja yang manpu saperti yang
dij elaskan dalam hadits bedkutnya.

IKe7froa,  hadits  Ubedah  bin  Ash-Shamit  yang  diriwayatkan
melalui Ismail, dari Ibnu Wahab, dari Amr, dari Bukalr, dari Busr bin
Sa'id, dari Junadah bin Abi Umayyah.

`:..}a{  ::jl>  &1 ¢iirpi  :\ri±i :p.j; :,a3  `:+I:all crf: 63\;i,  j>  \:i>S
.

(KamimasuikepadeUbadahbinAsh:Shamitsaatdiadalamkeadaan
sakit. Kami berkata, "Senoga Allah memperbaikinu, ceritakan suatu
foadz.ts. "/  Dalam  riwayat  Muslim  disebutkan  dengan  redaksi,  6:1>

/Cerz.faha»   fepada   hamz),   sementara  maksud  kalimat,   &1   i:lai:pi

/semogr 4//aA 7»ez»perbaz.fa.mefJ,  maksudnya adalali mendoakan agar
dia  memperoleh  kebaikan  dengan  kesembuhan  dari  sakitnya,  atau
lebih unun daripeda itu.

'tls*.ie ';i=ie  rfe  `dri  J± .S\ ¢fef>  prabi  sAw mengajak kami

m¢faa harmz. pef# menbaz.afnyaJ.  Maksudnya, pada malam AI Aqabah
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saped penjelasan yang telah disebutkan di bagian awal pembahasan
tentang iman pada awal kitab S#aAz.A B«A*arz..

a3  '.ls3   \=±,  'Jife   a3eliau   kemudian   berkata,   "Di   antara

peqatyian yang diambil alas kami. I) Maltsndnyz\, dipersyaratkan a:ds
kami.

-33inr)  c±=l\  J3.  \as.ri.  .off  a3ahwa  hami  membaiatnya  untuk

mendengz7r dr7z faaf). Maksudnya, menaatinya.

a;:S) ap±=  a  ¢ada  saat  semangat  dan  tidak  senang).

Maksudnya, di saat kondisi kariii bersemangat dan di saat kani tidak
mampu  mengeljakan  apa yang  diperintahkan.  Ibnu  At-Tin menukil
dari  Ad-Dawudi  bahwa  mcksudnya   adalah  perkara-perkara   yang
mereka tidck sukai.

Ibnu At-Tin berkata, "Secara lahir, yang dinaksud adalah pada
saat   malas   dan   sulit   keluar,   agar   selaras   dengan   lafazh   `saat
senangat'."

Saya  (Ibin  Hajar)  katakan,  hal  ini  dikuatkan  dengan  hadits
yang  disebutkan  dalam  riwayat  Ismail  bin  Ubaid  bin  Rifa'ah  dari
Ubndch  yang  dikutip  haam  Ahmad,  jLfa.13  I.\23l  j  pr¢da  saaf

semangat dan malas).

uf..I)  Ujf)  a'ada  masa  hami  sulit  dan  lapanal.  Dalam

riwayatlsmailbinUbalddisebutkandenganredaksi,j:=ilja±Zalcie3

;..fr)  (Untuk  memberi  nofkch  saat  sulit  dan  lapanal,  lain  dj\he;ri
:anbahan,  ;::i.I  ¢ ¢SIJ  5jj;i;I.k  ;ql  ufe3  /I/#f#* me#);em pada

yangmakrrfdanmencegchyangmungkar).

`€ii  5jij  prengrJ&maha»  af"  hamz).   Cara  pelafalan  kata

atsartzfa sudah disebutkan di bagian awal bab ini. Maksudnya, ketaatan
mereka bagi pemimpin tidak hanya dalam rangka menunaikan hak-
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hak mereka, tetapi juga tetap taat meski tidak mendapatkan hak-hak
yangsehanisnyamerckadapatkan.

Arfi  jJfu` c!rd 'q .tir) ¢idck merebut urusan dart pemiliknyao.

Maksudnya,  masalah  kelniasann  dan  pemerintahan.  hiam  Ahmad
menanbah]rmdarijalurUinairbinHani`,drriJunadah,a+i.eiC-;.iJ.0!3
•oij!gi3EL!|iirien,il;:};:;€stikj;qij-en'5i'-1is!.oi3±i`-

-giv`SFi}*,':±J±l^.,Jriqueskipunenghaumdihatbahwaengkou

nemprnyal-ydrimeskip\n'Ienghauberkeyakinanbahwaurlrfuikm:Ir-
hck  dalam  urusan  itw,   engkou  tidak  perlu  berbuat   atas   dasar
prasangha itw, bah:ken dengarlch dan taati hingga  [ha:k itu]  sc[mpal
kepadamu taxpa ha:rus kelunr dart ketaatan). Dalam rivayat Hlbban
Abu An-Nadhr, dari nmadali yang dikutip lbnu Hibban .dan Ahmad
disebutkan tanbchan redaksi,  '±:ib  ljT!rjfa3  ar'G  tjffi  .o!3  a4:esfap%n

mereka Tnakan hal.ta bendamu dan memukul punggungm:u). ScrmeatTal
dalani riwayat AI Walid bin Ubndch, dari bapaknya disebutkan,   bi3

rfo'-ifj*\S'u`±±3-'¥&\±+S;Siu.,'?fiprendaknyahamimenegckhan
kebenaran di rrami par. kami berada tidck taha:i akan celaan orang-
ora#g )/any meHceJaJ.  IIadits ini akan disebutkan pada penbchasan
tentang hukun.

&(i (ft  ffj .ifi^ .Y| qEeouali  kalian melthat  kekrfu-an yang

#ysfaJ.  Khaththati beckata,  `Makna kata  bawaafa»  adalah tampak
lagi  jelas.  Kata  ini  berasal  dari  kalinat,  baaAa  bkya`z-zz,  artinya
sesuatu itu diunumkan dan ditampakkan." Nanun Tsabit dalam kitab
j4d-Da/a `z./  mengin8kari  kata  barmafrcz7z  tersebut  dan  dia  berkata,
"Yang diperbolehkan adalah bawfaa7i dan bw `aafaH."

AI Khaththabi berkata, "Yang meriwayatkannya menggunakan
huruf ra `, maka ia dekat drripada makna ini. Asal kata c.IJjl adalah

dataran luas yang tidak memililri kehidupan maupun bangunan. Ada
yang   mengatakan   bahwa   makna   a/   baraaA   adalah   penjelasan.
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Contohnya,  barcha a/ Aha/zza[  artinya perkara terscmbunyi  itu telch
nampak.„

An-Nawawi  bckata,  `Kata  ini  banyck  disebutkan  dalam
redaksi Muslin dengan hunif rmrm senentara pada redaksi yang lain
disebudrandengan.humfra`."

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  disebutkan  dalam  riwayat  Ath-
'Thabarani dari Ahmad him Shaleh, drri Thnu Walab -sehubungan

hadits ini- dengan redakst, G-lJ:p I;g flrefagiva» )rty»g nyaf¢J. Pada

riwayat Hibban Abu An-NIdhr tersebut disebutkap  i a±£i£ 6jz± ®®i .Y!

&(i  (Keoudi  tdyadi  malkiat  kapada  Allah  secara  nyata).  Trrram

Ahmad  meriwayatkan  dari  Uinair  bin  Hani`,  dari  Junadah  dengan
redaksi, 6-lii ri; 2}#'b: P` a tse/ama merefaa rfut 7»e7»erz.»fczAha#7%%

dose yang nytzzaJ.  Senentara dalam riwayat Ismail bin Ubald yang
dikutip Ahmad, Ath-Thalarani, dan AI Haldm, melalui riwayatnya,
dari bapdrya, dari Ubadih,  6jJg:; e *`jJi; 'Jtfj tf+i Jg +i;i d:1
&i  ;ai  :;+,  ii6  as  .6jj#  e  iz±>  6j;g.-j  `/orq»g jAtz»g  aha»
memegang    urusan    kcmonL    sesudchku    adalah    laki-laki    yang
memperkendkan   kapada   karn:u   apa   yang   kamu   inghari   serta
mengingkari atas ham apa yang kamu kenal.  Tidiidak ada ketaatan
bagi  orang  yang  bermaksiat  kapada  Allah).  Alb" Balk;ar  bin  Albi
Syaibah   medwayathan   dari   Achar  bin   Abdullah,   dari   Ubadah,
dinisbatkan kapada Nati SAW,   6jjL€ q C! iz;`j;;Zb: ;I;ii aJ€
•-de.;Z±3':±l±)A;;]ii'of:S±6'oj±)(Aha;adapeninpin-peminpin

yang memerintchkan karn:LL apa yang kanu tidak ketahui den mereha
melahakan  apa yang  ka:in:u inghari.  Maka  tidck  ado  kctaatan  dari
kanu unluk mereka).

utt} ti, h^ 'c± .;I:i? alt dalamnya tendapat bukti dart Allah

pada ha/z.a»). Maksudnya, mash ®emyataan tekstual) beruba ayat atau
hadits .sAaAz.A  yang tidak mengandung malma lain.  Konsekuensinya,
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tidck boleh kelun menentang mereka selana perbuatan mereka bisa
ditakwil (dibed legitimasi).

An-Nawawi  berkata,  `Maksud  kata  `kufur'  di  tenpat  ini
adalah kemaksiatan.  Sedangkan makna hadits  adalal, jangan kanu
melawan pemegang kekuasaan dalan unsan pemerintahan mereka,
jangan  kanu  menentang  mereka  kecuali jika  tampak  dari  mereka
kemungkaran   yang  nyata.   Apabila  kanu  melihat  hal   itu  maka
ingkarilahmerekadankatakankebenarandinanasajakamuberada."

Ulana yang lain berkata, `Maksud .dosa' di tempat ini adalal
kemcksiatan dan kekufuran.  Penguasa tidak boleh ditentang kecuali
dia melckukan kekufuran yang nyata. Sedan8kan yang tampak adalah
memahami `kufur' dengan arti menentang dalam hal kekuasaan. Tidak
boleh     menentangnya     dalan     perkara     yang.  menggoyahkan
kekuasaannya  kecunli  jika  dia  melakukan  perbuatan  kufur  secara
terang-terangan. Lalu memahani riwayat dengan kata `maksiat' dalam
arii    menentang    pada    selaln    masalah    kekuasaan.    Jika    tidak
menggoyang   kekuasaan   maha   boleh   menentang   dalan   perkara
kemaksiatan  seperti  melakukan  upaya  ketidaksetujuan  dengan  cara
lembut agar bisa mengukuhkan kebenaran tanpa ada unsur kekerasan.
hi berlaku jika ada kemampuan."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Pendapat

para   ulama   tentang   papa   pemimpin   yang   curang,  jika  manpu
menurunkamya  tanpa  menimbukan  fitnah  den  kechaliman  maka
wajibdilalkan.Tetapibilatidalfmakawajil]bersabar."

Diriwayatkan dari sebagian me.reka, "Tidak boleh memberikan
kekuasaan kapada orang yang sudah diketahui fasik. Tetapi jika dia
melalkan  kefasikan  setelch  memegang  kekuasaan  maka  teljadi
perbedaan   pendapat   tentang   bolehnya   memberontak   kapadanya.
Pendapat yang beliar adalah tidck boleh melakukan itu, kecuali jika
teljadikekufuannyatasehingawajibmelakukanpemberontakan."
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iKee7Iai», hadits Anas dari Usaid bin Hudhalr yang disebutkan
secara  rin8kas.  Hadits  ini  telah  disebutkan  secara  len8kap  diser(ai

penjelasannya pada pembahasan keutamaan kaum Anshar. Sedanglran
rahasia  jawalban  beliau   SAW  terhadap   sescorang  yang  meminta
kekuasaan  dengan  redaksi,  :ji  tf*i  6);i.  qam#  aha  me/I.haf
sesudahku   sikap   mengutamahan   diri   sendiri),   edckrfu  rmenaflEan
dugaan jika dirinya telch mengumatckan orang yang dipekerickannya.
Beliau pun menjelaskan keedaan saperti itu tidak tejadi di masanya.
Penunjukkan  orang  tersebut  untuk  orang  dimaksud  bukan  karena
tindckan   subjektif   tetapi   untuk   kemaslahatan   kauni   muslinin.
Sementara  sikap  pengutamaan  diri  sendiri  untuk kapentingan dunia
hanya akan tebadi seindahnya.  Lalu sikap mereka ketika teq.adi hal
itu adalah bersabar.

3.sabdaNabisAw,;tail;iifi€d:jfjf9in«jEichinou»
.     umatk.. di tangan bocah-bocah keciL dungl.."

csi; jJlf :'Jj ,+ tI: j,i£ Lrf: in Lrf: j=i; trf: j+= G;ii

iJ # &1 j= 9jfl ,Ja:= a :i.f uj a ti,G :±r :Jj
_                    ®                            -                    _                                        ,                   _                 1,        ,           ,                                                                                    ®

:Jjfe; 'ljjl:41j®l 'j3\:aJl :==;.  ::1;:; j{i 'Jj .'elJ:; l#J 3i.,+:Jl

.:al;+±k}iin':'®i3;'jri;.rfe:}'ir;:i±is'ul:j>jiiifk'
::=Z;  .:=J;:j' ,Oil; L5*TJ ,Jsl; dT Jjf ®ef :=;; }' ::i.;i j!i ]1::

'S6I
E1

ljit Cp 6lJ* dl j! ci; a £}f
ij;'ji; .Jf fdy3; rf :Lj ]b: u:iif

I,

7058.   Amr   bin   Ychya   bin   Sa'id   bin   Amr   bin   Sa.id
menceritakan   kapada   kami,   dia   berkata:   Kakeldni   mengabarkan
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kapadrfu, dia belkafa: Akli pemah duduk bersana Abu Hurairah di
masjid  Nabi  SAW  di  Madinali,  dan  bersana  kami  Marwan.  Abu
Hurairah berkata, `.Aku mendengar orang yang benar dan dibenarkan
befitstode,    `Kebinasaan    umatku    di    tangan    bocah-bocah    dari

gwri¢try '. "  Marwan  berkata,  `Iralmat  AIlch  atas  bocah-bocah  kecil
itu." Abu Hurairfu beckata, "Sekiranya aku mau menyebutkan bani
flan dan bani finan niscaya aku akan melakukannya." Setelah itu aku
keluar bersana kake]rfuL ke bani Marwan kedka mereka berkuasa di
Syan.  Ketika  dia  melihat  mereka  adalah  anck-anak  yang  berusia
belia,  maka  dia pun  berkata kapada kami,  `q3arangkali  mereka  itu
temasuk  di  antara  orang-orang  yang  dinaksud."  Kani  berkata,
"En8kau lebih tabu."

EeranganHadi_t_s_:
a3ab sabda Nabi SAW, "Kebinasaan unatha di tangan bocah-

bocafa  kecz./ drmgr. "/ Pada sebagian naskah Abu Dzar ditanbahkan
redaksi, +i:i J9 @arz. gwroftyJ. Redaksi yang sana disebutkan juga

oleh  Imam  Bukhari  dalan hadits bal]  ini  dari  hadits  Abu Hurairah
tanpa kata f\a£L /Z##gr/.  Ibnu Baththal menyebutkan bahwa Ali bin

Ma'bad meriwayalkannya dalam kitab 14fA-Z7!a 'czA  w *4/ Ma 'sAz.);CZA

dari Simak, dari Abu Hurainh dengan redaksi,  ir ;`€±.. ;2i± u.j;3 ci>

;;;i(Dikepalabocch-bochdungudrriQ}i:raisy).

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  hadits  itu  dinukil  oleh  Imam
Ahmad  dan  dr-Nasa`i  dari  SinalL  dari  Abu  Zhalim,  dari  Abu
Hurairah  dengan  redaksi,  +i.givj  ir  ',`a±:.,  ,qai±  g'A.:  j>  ¢:i  '3cj  °®!

(Sesunggwhnya kerusakan unatha di tangan bocah-bocah dungu dart
gzmatryJ.  Ini  adalah redaksi riwayat Ahmad  dari  Abdurahman bin
Mahdi, dari Sufyan, dari Sinai; dari Abdullah bin Zhalim. Dia diikuti

pula oleh Abu Awanah dari Sinak saped dikutip An-Nasa`i. Imam
Ahmad  meriwayatkan juga  dari  Zaid bin  AI  Habbab  dari  Sufyan,
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tetapi   disebutkan  .`Malik"  sebagai   gand  "Abdrllal".   Sedan8kan
redaksi,  *3 rfe &i j> trd.I ji!i I+ d:i?i ai33il, 'Jji3 3£* ei :±+

ji+.orj:,;\€£=,}ii;±'A.:j>g5:i.i`:i:'j6|£4fr.mehagrzri4b"HZJraz.raA
berkata    kapada    Ma:rwan,     "Kekasil\klL    Ab&L    AI    Qasin    SAW
mengabarkan  kepadaku  bersabda,   `Kerusin  .mlatku  di  tangan
bocaA-bocaA drngrf dr7i. gzmuip; '. "/ Denilrian pula dia meriwayatkan
melalui Syu'bch dari Simak. Nanun hal ini tidck ditemukan oleh AI
Kamani sehingga dia berkata, `Tidck ada kafa `dungu' pada hadits
yang  dia  sebutkan.   Munghin  dia  membuat  bat  demikian  untuk
menyebutkan hadits yang sesuai. Atau dia ingin menunjukkan baliwa
redaksi  tersebut tercantum  secara umum dalan hadits  namun tidak
sesual dengan syaratnya."

Saya (mnu Hajar) katckan, kenunglinan kedua inilah yang
dij adikan pegangan dan Imam Bulkhari banyck melalmkan hal serupa.

aa+:;i  @ocaA-bocaA  fecz.J/.  Kata  «gha-frock  adalch  berfuk

fusAgfoz.r  demunitiD  dari  kata gAz./inch  dan bentck jamaknya  adalah

gAq/Cam sedangkan bentuk tunggahya yang dijadH=an fusAgAz.r adalal
g*zf/q}p/z.in.  Anak  ketika  dilahilkan  hingga  mmdckati  masa  bali8h
dalam  bahasa  Arab   diun8kapkan  dengan  leda  gAzf/Cam   ®ocah),
bentuk  fasgfoz.r-nya  adalah  gAzf/air  dan  bentul  janaknya  adalah

gAz./a7», gAz./mafr,  dan zfgAaz./z.inch.  Mereka tidck mengatakan dengan
kata zfgfe/z.maA padahal sesuai dengan lraidah dasar pembentukan kata.
Seakan-akan mereka tidak butuh lari kapada benfuk ini karena telah
ada kata gAz'/maA. Ad-Dawudi mengenukalrm pandangan yang ganjil
saped dinukil lbnu At-Tin dinana dia menychudran kata %gfeczz./I.maA.
Kata  ini  terkadang  pula  digunakan  untuk  lalri-lalri  yang  tangguh
karena diserupakan dengan anak dalan hal kckuatamya.

Ibnu Atsir berkata, "Maksud zfghaz7inch di sini adalah anak-
anak, oleh karena itu disebutkan dalam bentuk ZzndgAz.r. "
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Saya qbrm Hajar) katalrm tekadang kata shafty (irak keeil)
dan gfa"/az.in qual kecil) digunakan juga dengan arti orang lenal
akal serta dangkal agamapya merfup`m sndah balith Mdra inilal
yang  dimaksudkan  di  tempat  inL  sebal]  para  khalifch  dari  bani
Umayyah  tidck  ada  yang  memegang  tapuk  kckuasaan  sebelun
berusia baligh. Berifu pula orangrorang yang merdr angkat untck
meningani tugas-tugas tertenfu Keeuali maksud darinada qghaz./I.man
®ocah-bocah)adalahanaklmakdarischagianpengtiasayangmenjadi
sebab   tedadinya   kenisalran,   schingga   pchua:tan   anck-anck   ini
dinisbatkan   kapala   mndEa.   Namun   yang   lebih   utana   adalch
memahaminyadenganartiyanglebinumundaripadaitti.

);3 i J± i S± i );3 r±i> (AmT bin Yakya bin Sa'id bin
[4mr  me7.cerz.fdr  kydr  hapfz.P.   Pada  penbalasan  tanda-tanda
kenal]ian  dad  Ahead bin  Muhammad  AI  Maldri  diberi  tambahan
reddsi,  €jiql  caf  g;  jJ;i  `a>  (Amr  bin  Yalya  AI  Umawi
menceritakankapadakri}

die  i,i;:f  a[chddcu  mengabdrkan  kapadaky). Tha edalch
Sa'id bin  Amr bin  Sa'id bin AI  Ach bin Umay)wh  Pada riwayat
Abdushshanad  bin  Abdul  Warits  darn  Amr  bin  Yalya,  teriadi
penisbatan  Yalya  lapala  kakek  daripada  kakdrya.   Sedan8kari
bapaknya  [inr  bin  Sa'id  adalal  yang  masgivur  dengan  sebutan
Asydaq.DiadibuntholchAbchilMalikbinMarwankedkamelalkan
p.enentanganterhalapryadiDamastn]ssesudahtahuntrjthpuluhan.

•      '-{i}  3!  'g  u,S  t±  (Aku  pemah  dudrk  bersa:yla  ALbu

J7wraz.rqfr/.HalrfuteljadipadamasapenerintahanMuawiyal'.

®13} \a:i  tsdrg Afarwan "Zfli bersa»za haz). Dia adalah AI

HckambinAbiAIAchbinUlnayyalyangmcmegangkhilafusetelal
itu. Dia menjadi penbarfu Muawiyal menerintah di Madinah di satu
masadanSa'idbinAIAchlapckdariAmr-padamasalaimya.
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6fi:eL1\   6?I:all   `ig:.   (Aku   mendengar   yang   benar   dan

dz.be»arfu»/.   Penjelasannya   sudah   dipapackin   pada   pembahasan
tentang  takdir  dan  maksudnya  adalal  Nabi  SAW.  Pada  riwayat
Abdushshamad yang dinaksud dikatakan bahwa Abu Hurairah RA
berkata,  iiL3  ,45ii  al  i;  al  ]jl3 'J6 (RowfuJ/aft  £L4W bersabdr).

Prda riwayat lain disebutkan,  ai:.3  S:i>  al  j=p  &1  'J:i:.3  a;>:.  (Afu

mendengar Rasulullah SAW).

a:i  azia  flredz.#asaa#  #maffa./.   Dalam  riwayat  AI  Maldd
disebutkandenganredaksidi3stidaninisesuaidenganredaksiyang

terdapat  pada judul  bal].  Scmentara  dalan  riwayat  Abdushshamad
disebutkan  dengan  redaksi,  givl  g,j£  :fro  ffebz.»asaa»  "maf  z.»z).

Maksud `umat' di sini. adalal orang-orang hidup di nasa itu dan yang
dekat dengannya, bukan semua umat hingga Hari Kiamat.

-3ilE  ®SJ:.  J3   (Di   kedua  tangan  bocah-bocah).  Dchlhan

redaksi  yang  dinukil  oleh  mayoritas  dengan  menggunakan  bentuk
meftsa»na. Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi dan AI Kas)mihani
disebutkandalanbentukjamck,tf+ipra»gr7I-fa»gr»J.

Ibnu Baththal berkata, `"aksud din kata `kebinasaan'  telal
dijelaskan dalani hadits lain Abu Hulalrah saperti yang diriwayatkan
Ali  bin  Ma'bad  dan  Ibnu Abi  Syaibch melalui jalur lain  dari  Abu
Huralrali secan marty ',  :'J6 €,o\=Llli3e! e3 lj6 .,o`#l` §3e! ir &t ij;i

+jziai*j:=a>b!3izp.3j€L;±a*;=£fb!rHdr`ber7`z.»;«ng
kapada  Allah  drripada  pemerinlahan  anak-anak.  Mereka  berkata,
"Apakch  pemerintahan  anak-anak? '.  Belrdu bersabda,  "Jika  kamu

menaati mereka niscaya ka:rm binasa -yakni dalam urusan agama
kamu-   dan   jika   kanu   mendiLThaha:i   mereka   niscaya   mereka
membz.»asaha» fa7»". "/ Maksudnya, dalam urusan dunia kami dengan
membinasakan   jiwa,   atau   men8hilan8[ran   harta,   atan   keduanya
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sekaligus.DalamriwayatlbnuAbiSyaibchdisebutkan.b66±~jibi.Of

9cai  i;I;i  ¢3  £;±  ai  f?ir'  '¥  #i  :'Jjirj  3jLi  i  qi:i
(Sesungguhnya  Abu  Hurairch  biasa  berjalarl  di  pasar-pasar  dan
berhata,   "Ya  AIlah.  jangan  pertermkan  a:Jca  dengan  taha  era:in
pulwhandanjanganpulapenerindhananck-anak:')

Di   sini   terdapat   isyarat  bahwa   awal  nasa  penerintchan
«gfraz./I.mczA ®ara bocah) adalah di tahun enam puluhan, dan kenyataan
memang  demikian  sebab  Yazid  bin  Muawiyal  dianckat  menjadi
khalifch  pada  nasa  itu,  1alu  pemerintaharmya  berlangrung  hingga
tahun  64  H.  Setelah meninggal  dunia,  dia digantikan oleh anaknya

yang  bemama  Muawiyah  yang  meninggal  setelal bcherapa bulan.
Riwayat  ini  mengkhususkan  riwayat  Abu  Zur'al yang beras.al  dari
Abu   Hurairch   dalam   pembahasan   tentang   tanda-tanda  renal)ian
dengan redcksi, uij.~j a? :±j°l rri ',dl ±1}€; pra7zz4sja dz.bz.»asafan Offfr

ke/ompok  gwraz.s}J  I.ml).  Maksudnya,  sebarian  Quraley,  yalfu  orang
orang  yang  berusia muda  di.  antara  mereka  dan bukan  senuanya.
Artinya,   mereka   membinasakan   manusia   disebabkan   perfuatan
mereka menuntut kekuasaan dan bexperang untuk meredisasikannya.
Keadaan manusia menjadi rusak dan kekacauan teriadi di mama-nana
ckibat  fitnah  yang muncul  secara beruntun.  halu lenyataan teriadi
sebagaimana diberitakan Nal]i SAW.

Redcksi,*J'3S!+€1bi}'/sefa.r¢7D;amanzfsriameny¢-»gb.rdrrz-

mereha/,   kalimat  pelengkapnya   dihapus   dan   sehanisnya  adalal,
`Niscaya lebih utama bagi mereka." Maksud men3rin8kir dari mereka

adalah tidak menyeltai mereka den tidak belperang bersana mereka
balikan lari menyelanatkan agama mereka dari fitnal Mun8kin juga
kata }' /sefafro»);a/ dalam konteks pen9harapan sehingga kalinat itu

tidak membutuhkan kalimat pelengkap.  Disinxpunrm dari hadits ini
tentang  disukai  meninggakan  negeri  tenpat  tedadi  kenaksiatan
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secara terang-terangan, karena ia menjadi sebab teriadinya fitnah yang
mengakibatkan teri adinya kebinasaan seeara merata.

Ibnu  Wchab  berkata  dari  MalilL  "Sebaiknya  meninggalkan
neged   yang   kemun8karamya  dilakukan   secara  terang-terangan."
Pemyataan  serupa telah ditegackan pula olch  sqjumlah ulama  salaf
lairmya.

a;i} aj:i> &1  i:i  :313J£ 'JGi prarwa» hahato,  "Zflhaaf j4//aA

afus pare bocaA z.fro. "/ Dalam riwayat Abdusrmanad disebutkan,  ial`
-3+}Sf ®c ®;q±±  giv  (Laknat Allah alas  mereka daripada  bocah-bocah

kecz.0. RIwayat ini menafsirkan redaksi yang tndapat pada riwayat AI
Makki, .al; :313} 'Jrii (Marwan berhafa,  "BocaA-docaA. ') Demikian

dia membatasinya dengan redaksi ini sehingga menunjukkan bahwa
riwayat bab  ini merupakan ringkasan dari redaksi,  ail;  }j:i>  ±1  :ai

(Laknat Allah atas mdreha bocah-bocah\. Peddraan "alman::ysL ndalalL,
bocah-bocah,  atas  mereka  lalmat  Allah  atan macka  terlaknat  atau
yang saperti itu.

'ife' pfro' q¥'3 ,ore #' ]ji 6i tip }'  :i±~j j,i 'jdi  tzG„

Hurairah berkata,  "Sekiranya aku mow menyebutkan bani fulan dan
6a»z. /I/a»  niscqya afaf mehafuhannya. "/.  Dalam riwayat AI Ismaili
disedndkan, ':=JE Ofb3 S) Sf y3 i .c± (Dart bani f ulan dan bani f ulan

»iscayfz   afaf   aha7f   me»gzzfchnnxpAq).   Seakan-akan   Abu   Hurairah
mengenal nana-nana mereka dan inilch jawalban tentang ilmu yang
tidak  diceritakannya.   Isyarat  ke  arah  ini  sudah  disebutkan  pada

pembahasan tentang ilmu. Di tapat itu disebut[ran pula redaksi,   }'

i:,ii±°|  iii  i=£ir  ?;  tjl>  (sefairnya  afaf  me7zcerztoha#ny¢  #isca)la
halian akan memotong urat leher iniD.

S:I± 'E i;S] `=izs (Mdea aklL keluar bersama hakekku). Orang
berkata  di  sini  adalah  Amr  bin  Yahya  bin  Sa'id  bin  Amr,  dan
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kakeknya   yang   dimaksud   adalin   Sa'id  bin   Amr.   Dia  bersana
bapaknya  saat  menguasai  Kufch.  Ketika bapaknya  terbunuh,  mcka
Sa'id bin Amr berpindah ke Kufch dan tinggal di sana sanpai wafat.

?\fil  `jzii ar  ¢:efi.ha mereha mengciasa!]. fprm). Maksudnya,
menguasai   Syam \dan   wilaych   lainnya   saat   mereka   menegang

pemerintahan umat Islam. Hanya saja.Syan disebutlran secara khusus
karena`iamerupckantempattinggalmerekasejakmasaMuawiyah.

6\'£j rd± °pe') ri>9  (Ketika dia melihat mereka bocah-bocah

be/z.a/.  hi menguatkan kemungkinan sebelumnya bahwa maksudnya
adalah  anck-anak  mereka  yang  dian9kat  sebagai  khalifch  di  antara
mereka.    Sedan8kan   keraguarmya   tentang   apakch   mereka   yang
dimaksud  oleh  hadits  Abu  Hurairali,  ini  disebabkan  Abu  Hurairah
tidak   menyebutkan   nama-nana   mereka   secara   terang-terangan.
Namun    tampaknya    mereka    itu    temasuk    orang-orang    yang
dinaksudkan.   Orang  pertama  adalal  Yazid  saped  diindikasikan

perkataan Abu Hurairah,  ?\=:a}l  :3e!3 :=r  Li3 (4wa/ e»am pw/"Aa»
da#  pemer!.]Ifafta"   a#a*-a#ai#).   Karena  di   antara  kebijakan  yang
banyak dilalkan Yazid adalah menurunkan para pembantunya yang
senior  dan  menggantinya  dengan  orang-orang junior  dari  kalangan
kerabatnya.

j±1 'tfij d3 (Kami berkata,  '`Engkou lebih tahu.") Oran8 yang
mengatakan hal itu kapadanya adalah anck-anaknya dan pengikutnya

yang mendengar perkataan  itu  darinya.  hi  mengindikasikan bahwa
perkataan   ini   diucapkan   di   alchir  Daulah  bani   Marwan   dimana
mungkin bagi Amr mendengarkan darinya. mnu Asakir menyebutkan
bahwa Sa'id bin Amr ini hidup hingga datang sebagai utusan kapada
AI Walid bin Yazid bin Abdul Malik mendekati tahun 130 H. Dalam
riwayat AI Ismaili disebutkan bchwa lama walrfui antara ucapan Amr
bin   Ychya  ini   dengan   nasa  kakeknya  menceritakan  hadits   itu
kepadanya adalah 70 taliun.
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Ibnu Baththal berkata,  `Dalan hadits ini juga terdapat dalil
terhadap keterangan sebelumnya tentang larangan melawan penguasa
meskipun   chalim,   karena   beliau   memberitahukan   kqpada   Abu
Hurairah nana orangorang yang dinaksud dan juga nana bapak-
bapak    mereka    namun    tidak    menchntal]kan    merelra    untuk
memberontak.   Pada   saat   yang   sama   belian  juga   mengalbarkan
kebinasaan    umathya    di    tangan    mereka,    lantaran    melahikan
penlberontakan  lebih  mcmbinasakan  lagi  dan  bisa  menghilan8kan
ketaatan.  0leh  karena  itu,  beliau  lebih  memilih  kenisakan  paling
ringan dan urusan paling mudah di antan keduanya

Catatan

Satu hal yang mencherankan adalch lalmat Marwan terhadap
bocah-bocah  yang  dinaksud  padahal  mereka  berasal  dari   anak-
anaknya.  Seakan-akan Allah menberlal]kan itu pada lisamya agar
dalil  terhadap  mereka  lebih  kuat  dan  mereka  dapat  mengambil
pelajaran. Sebelumnya telah disebutkan pula beberapa hadits tentang
laknat bagi AI Hakam ®apak daripada Malwan) dan keturunanya
saped  yang  diriwayatkan oleh Ath-Thabarani  dan  lainya.  Nanun -
kebanyakan  riwayat  ini  masih  dipelbincang]ran  dan   sebagiannya
memiliki    Sa»ed    yang   /.a)gq.d.    Baran8]rali    maksudnya    adalali
men8khususkan lalmat itu untuk bocah-bocah yang tersebut.

4.sabdaNabisAw,+j§irf};9+;ill,dr.~j"CanfaangI.ou#g
Arab, sebab kebu:rllkon tthh mendekat."

¢i a= i, -g±J fr *1 -i+f3 #
:]Ji; i=J ,= fJ3, * +3 3±
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a                            _                                         -                                        _                     _     .            _       ,fas- 9if j± £j;c3 £j;i: ,.,; i, i#i a .'+ji ,ri *
r i3; cilf :]j 9'Oj=j,fai c±;; {±i!;i :ie -i:! ;i 'Lt+5 '.i±

®.t+'
7059.  Dari  Zalrmb binti Jahsy RA,  dia berkata,  `Nabi  SAW

pemah ted)angun dari tidur dengan wajah merah lalu bersabda, ` rz.c7a*
ada   sesembahan   kecuali  AIlah,   celaka  bagi   orang  Arab   sebab
keburakan telch mendekat. Hari ivi, benteng Ya`jly dan Ma`jly telch
dz.b#ha seperfz.  z.»z. -Sufyan kemudian membuat  lin8karan sembilan

puluh atau seratus-'. Maka ada yang bertanya,  `Apckch kani clan
binasa sementara di antara kami ada orang-orang yang shaleh?' Beliau
bersaltoda, `Ya, apabila kebunikan telch merajalela '."

+i ,4fe &i j± S;£i 'jff :'jj ii; &i 'g±; ,h:3 ; £iLi #
d€5:'Jj.'y:ijJ'j.G`jiG`03}€J£:'jig3i.quoifdr;rfij£

.j±O,±j,*zj;;]ira€#.iGify
7060.  Dari  Usarnch bin  Zaid RA,  dia berkata,  `Nabi  SAW

in.elihat   dari   atas   salah   satu  benteng   di   antara  benteng-benteng
Madinah, maka beliau bertanya,  `4prfufr faa/I.¢# me/I.Aa/ a!p¢ ya!ng ¢fai
/I.faa£.? ' Mereka  ®ara  schabat)  menjawab,  `Tidck'.  Beliau bersabda,
`Sesungguhaya  aku mdihat funch jatuh  di  sela-sela ranch-runah

kamu saperti halnya air hlyan yang jatuh' . "

Keterangan Hadits :

a}ab sabde Nabi SALW, "Celaka orang Arab, sebab keburckan
fe/are memalehafJ. Kata 4rtzb disebutkan secara spesifik karena mereka
adalah orangrorang yang pertama masuk Islam,  dan juga peringatan

j ika fitnah teri adi maka kebinasaan lebih carat menimpa mereka.
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Pada bab ini imam Bulthari menyebutkan dua haditsL ]raitu:

Perfoma, hadits Zalnab binti Jahsy yang sangat sesuai dengan
judul  bab.  Imam  Bulchari  meriwayatlran  hadits  ini  darn  Malik  bin
Ismail,  dari  Ibnu Uyainah,  dari  Az-Zul]ri,  dari uwh, dari  Zainab
binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah, darn Zainal bhi Jahsy.
Malik bin Ismall (guru haam Bukhari pada riwayat ini) adalah Abu
Ghassan  An-Nahdi.  Seakan-akan  inan BUThari lneniTh mengutip
hadits ini darinya karena penegasan dalam riwayatnya bahrva Sufyan
bin Uyalnah telah mendengamya dari Az-Zuhri.

-a=+  .?i  ®=+  a)ari  Ummu  Habibah).  Dalam inTayat  Syu'dib,

"Sesungguhnya  Ummu   Habibal  binti   Abi   Sul3ran  menceritakan

kepadanya."   Demikian   dikatakan   sebagian   sahalat   Sufyan   bin
Uyainah, di antara Malik bin Ismail ®eriwayat hadits di atas), Amr
bin An-Naqid saperti dikutip inam Muslim, Sa'id bin Manalur seperti
dikutip  dalam  kitab  [4s-Sefwa»,  Qutaibah  dan  IL-  bin Abdullah
sapertidikutipAIIsmaili,danAIQa'nal>isapertidikuftyAbuNu'aiLi:
Begitu pula dikatakan Musnddad dalam kitab 14/ Jfusnnd.

Saya (mnu Hajar) katakan, denrikian dischll]m schctumnya
pada pembahasan tentang cerita pan nabi dari Aqil dan pcmbahasan
tentang  tanda-tanda  kenabian  dari  Syu'arb,  dan  alran  datang  pada
bagian  akhir pembahasan  tentang  fitnah  dari  Mthanmad  bin  Abi
Atiq, semuanya meriwayatlramya dari Az-Zulri tanpa mencarfunin
Habibah  dalam sa»ad-nya.  Nanun sejumlah sahalat Ibrmi Uyainah
menambahkan penyebutan Habibah dalan riwajrat menelBa dari beliau.
Mereka berkata,  "Dari  Zainab binti  Ummu Salamah, dari Hatibah
binti Ummu Habibah,  dari ibunya Ummu Hhibah." IInam Muslin
juga meriw.ayatkannya dari Abu Bah bin Abi Syaibrfu Sa'id bin Aur
AI  Asy'ats,  Zuhalr bin  Halb,  dan  Muhammad bin Yalya bin  Abi
Umar, keempatnya dari Sufyan, dari Az-Zuhri.

Imam    Muslim    berkata,    `Meneka    menambal)kan    nana
Habibah."
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Begitu    pula    dinwayatlran   At-Tirmidzi    dari    Sa'id   bin
Abdurrahman  AI  Malchzumi  dan  sejumlah periwayat  lainnya,  dari
Sufyan.

At-Tirmidzi berkata, "Sufyan mengLitip hadits ini saperti telah
disebtltkan. Selain itu, AI Hunaidi, Ali bin AI Madini, dan sejumlah
ah]i hadits meriwayatkannya dari Sufyan bin Ujrainah."

AI  Hunaidi  berkata,  "Sufyan bckata,  `Aku menchafal  drri
Az-Zuhri  pada  hadits  ini  apat  pelqupuan;  Zainab  binti  Ummu
Salamah, dari Habibah a[eduanya anck tiri Nabi SAW), dari Ummv
Habibah, dari Zainab binti Jahsy (dan keduanya istri Nali SAW)."

Abu  Nu'ain  medwayatkamya  dalam  kitat  j4J  A4l«sfzzftrzz/.
melalui jalur AI Humaidi  lalu dia berkata dalam riwayathya,  `Dari
Habibch   binti   Ummu   Salamah,   dari   ibunya   Ummu   Habibal."
Kemudian  pada bagian  akhinya dia berkata:  AI  Humaidi  berkata:
Sufyan berkata, "Aku men8hafal dalam hadits ini dari Az-Zulri cmpat
perempuan yang telah melihat Nchi SAW. Dua temasuk ishi beliau
SAW yaitu Ulrmu Hal>ibch dan Zainab binti Jalys, sedangkan dun
lagi adalah anak tiri beliau SAW, yaltu Zainab binti Ummu Salamah
dan Habibah binti Ummu Habibah.  Bapaknya adalah Abdullal bin
Jahsy` yang meninggal di negch Habasyah."

AbuNu'ainmeriwayatkanjugadarimrahinbinBasysyarAr:
Ranadi  dan  Nashr  bin  Ali  AI  Jahdhami.   Senentara  An-Nasa`i
meriwayatkan dari Ubaidillah bin Sa'id, Ibnu Majch dari Abu Bakr
bin Abi Syaibah, dan AI Ismaili dari AI Aswad bin Amir, senuanya
dari Ibnu Uyainah, seraya mencantumkan Hchibah dalam sa7zad-nya.
Ai Ismaili mengutip dari Harun bin Abdullah, dia berkafa: AI Aswad
bin Amir berkata kapadalqu Bagaimana hadits ini dihafal dari Ibnu
Uyainah?"  Dia kemudian menyebutkan kapadanya tanpa menyebut
Habibah.  Akhinya  dia  beckata,  "Akan  tetapi  befian  menceritakan
kapeda kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari enpat ormg perrmpuan
yang seinuanya telah bertenu Nali SAW, satu sana lain"
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Ad-Daraquthni    bckata,    "Aku    kira    Sufyan    terkadang
menyebutkannya dan terkadang tidak menyebutkannya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, diriwayatkan pula oleh Syuralh bin
Yunus,  dari  Sufyan  tanpa  menyebutkan  Habibah  dan  Zainab  binti
Jahsy,    saperti   diriwayatkan   Ibnu   Hibban.    Hadits    senipa,   pun
diriwayatkan  Abu  Awanch  dari  Al-Laits,  dari  Az-Zul]ri,  dan  dari
Sulainan bin Katsir,  dari  Az-Zinri,  seraya menegackan kapadanya
mengal)arkan secara langsung. Penjelasan redaksi hadits ini clan saya
sebutkan di alchir pcmbahasan tentang fitnah.

Hchibah binti Ubaidillah bin Jahsy ini disebutkan Mdsa bin
Uqbah di antara mereka yang hijrah ke Habasyah. I,aluubaldillah bin
Jahsy masuk Islam dan meninggal di sana. Sedan9kan Ummu Hal)ibah
tetap kukuh dalam Islam hingga alchimya dinikahi  oleh Nal]i  SAW
dan disiapkan oleh Naj asyi untuk dihadapkan kapada Nal]i SAW. Ibnu
Sa'ad menyebutkan bahwa Hal)ibah  dilahil'kan di negeri  Hal)asyah.
Atas  dasar ini,  dia masih keeil ketika di nasa Nabi  SAW.  Dengari
demikian dia sama dengan pedwayat yang mengutip darinya dinana
masing-masing dari keduanya adalch  anak tiri Nabi  SAW dan juga
sama-sama tergolong sahatat junior.  Zainab binti Jahsy ndalch bibi
daripada  Habibah  tersebut,  sehingga  Habihah  telah  meriwayatkari
hadits ini dari ibunya, dari bibinya. Zainab meninggal sebelum Ummu
Habibah.

Sebagian pensyarah mengldain bahwa riwayat Muslin yang
menyebutkan  Hatibah  menunjulckan  bahwa  jalur  riwayat   imam
Bukhari terputus.

Saya (Ibnu Hal.ar)  katakan,  ini  adalah perkatain  orang yang
belum meneliti jalur riwayat SyLi'aib yang telah saya sitir. AI Hafizh
Abdul Ghani mnu Sa'id AI Azdi telal menyusun satujuz hadits-hadits

yang diriwayatkan secara beruntun oleh empat sahabat dan seluruhnya
ada  empat  hadits.  Upaya  serupa  diteruskan  oleh  AI  Hafich  Abdul

Qadir  Ar-Rahawi  kemudian  AI  Hafizh  Yusuf  bin  Khalil  seraya
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menambahkan padanya sejumlah dan satu lagi yang diriwayatkan oleh
lina sahabat sehingga jumlah seluruhnya ada sembilan hadits. Hadits

yang paling sfeaAz.A di antaranya adalah hadits pada bad ini, kemudian
hadits Umar seperti yang akan disebutkan dalam pcmbahasan tentang
hirin.

IKed«¢, hadits Usamah bin Zaid RA.

Irb i -art .S -{i+ .S  a)ari Urvch drri Usanch bin Zirid).
Dalani  riwayat  AI  Humaidi  dan  Ibnu  Abi  Umar  dalan  kitab  i4/
Mas»ad dari Ibnu Uyalnah dari Az-Zuhri disebutkan,   iji :3P d;i?i

*) '3 '-3SHj '¢±:. (Urwah mengabarkan kapadaku,  sesungguhnya dia
mendengar Usanah bin Zald).

';i:ieSSSblj±`#\'CrfiINabiSAWmelihatdariketinggian).

Dalan riwayat AI Ismaili diesbutkan dengan redaksi, jJi. Kata ini

semakna dengan kata 'LjJf i yang artinya memandang dari tenpat yang

tin88i.

Picie@an.afusbe»fe»g).Maksudnyftybentengapertitelah
dij elaskan di bagian akhir penbahasan tentang haji.

-3L.±L3\  ?riti  .3  (Di  antara  benteng-benteng  Mddinah).  Sndalh

disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian hadits dari
AbuNu'aimmelaluisa»edyangsanadenganredaksi,!6qldef{j>

(Di    atas    benteng    daripdda    benteng-bentengD.   M:alzal   tial   ini
menunjukkan redaksi yang disebutkarmya di tempat ini adalah redaksi
Ma'mar.

'*  ..\jrd q.£jl 6 'Jfj ®\+ (Apakah kalian melihat apa yang aku

/I.tiaJ.?  Mereha   me#/.awab,    "r!.drfr. "/   Tanbchan  redaksi   ini  juga
disebutkan dalam riwayat Ma'mar.

Saya (Ibnu Hajar) belum melihatnya pada satu pun di antara

j alur periwayatan yang berasal dari Ibnu Uyainah.
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•;±3£'jr)i a ;;±1 5itr SS (Sesungguhaya a:lai melihat f iwhch

jczf2fA  dz.  a7zftzrtz  "mczA-r"mczA  fafzmw/.  Dalam  riwayat  Abu  Bakr bin
AbiSyaibah,dariSufyandisebutkandenganredaksi,#°18lj;cf3q'j;

(Sunggu,h  aku benar-benar  melthat  tempat-tempat fitnch). Mcksnd
``tempat-tempat" di sini adalch tempat-tempat terjadinya fitnah. Kata
"melihat"  di  sini  bermakna  niemandang.  Arinya,   fithah  tersebut

disin8kapkan  untukku  sehingga  alni  melihat  hal  itu  dengan  mata
telanjang.

jfi\€f(Sepertihalnydairkyanyangjatuh).Derhamrivayat
AI  Mustamli  dan  AI  Kasymihani  disebutkan  dengan  redaksi,  j£;j°l

ff7w/.a7fJ.  Sementara pa¢a. pembahasan tentang tanda-tanda kenabian
disebutkan   dengan   redaksi,   jfa°`   ¢l:}a+   /Seperfz.   fempczf-fempaf

/.afuA#);a   fefesa#   az.r/.    Pembicaraan   tentang   riwayat   ini   sudah
•disebutkan  pada   akhir  pembahasah  tentang  haji.   Kota   Madinah

disebutkan  secara  khusus  dalam  masalch  ini   sebab  pembunuhan
Utsman  RA  teriadi  di  situ.  Selanjutnya  fitnah  tersebar  ke  seluruh
negeri.   Perang   Jamal   dan   Shiffin   merupakan   akibat   daripada

pembunuhan Utsman. Kemudian perang di An-Nahrawan dialdbatkan
pengambilan  kaputusan  di  perang  Shiffin.  Semua perang teljadi  di
masa  itu  sesungguhnya  merupakan  danpak  daripada  pembunuhan
Utsman atau yang berkaitan dengannya. Pembunuhan Utsman menj adi
sebab paling kuat untuk menghujat kapemimpinan para pembantunya
dan juga karena mengan9kat mereka. Pertana kali kejadian itu timbul
dari   Irak   yang   berada   di   bactan   Timur.   Sehingga   tidak   ada

pertentangan antara hadits pada bab ini dengan hadits berikutnya yang
menyatakan bchwa fitnah itu berasal dari arah Timur.

Penyerupaan fitnah dengan hujan mehjadi sangat tapat ditinjau
dari  sifatnya  yang  merata.  Apabila  hujan  teljadi  di  negeri  tertentu
maka akan merata meskipun hanya pada sebagiannya.
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Ibnu Baththal berkata, `Nati SAW mengingatlran dalam hadits
Zainab 'tentang  dekatnya  Hari  Kiamat  agar  orangrorang  bedaubat
sebelun  kedatangannya.  Sebelumnya,  telah disebutlran juga bahwa
Ya`juj dan Ma`juj akan keluar pada Hari Kiamat. Jika benteng iLiereka
telah tchuka  salniran yang disebutlran di  nasa Nchi  SAW maka
benteng itu akan terbuka senalin menbesar seiring dengan peri alanan
waktu.  Dalam  hadits  Abu Hutairah  secara  mazysf ' disebutkan,    *.~j

}££=,i}  a;  iji';  t+;§!  rf  Ja  ir  p3ii},  /c]gJchp  oring 4xtzb,  sebab
keburukantelahmendekat,matilahkamujikamampii+)."

Dia berkata, "hi merupakan puncak ancaman akan fitnah dan
telj erumus padanya, dimana kematian dkyosisikan lebih baik daripada
terlibat di dalamnya. Lalu dalam hadits Usamah, beliau mengabarkan
bahwa fitnah tebadi di antara rumah-rumah, agar mereka bersiap-siap
men8hadapinya,  tidak ikut ambil bariin dalan fitnah tersebut,  dan
memohon kapada Allah kesal>aran ser[a keselanatan daripada dampak
negatifyangtinbul.

5. Munculnya Fithch

:-, J,. i.f.

`?, c*-"J `iro,
diif

T2

-aL-
LJaAiJ

tfo, ife., :]b: 9; 'L.i cai ]ji;
+ L£ ±+iSI i; =+i3Jl u>i i;lJ ijl3 ir'j!;i Plr=:i 'JjJ

.i3 ¢ &i ufo gal Lf ;i;3 tj *
7061.  Dari Abu Hulalrah,  dari Nabi  SAW, beliau bersabda,

"Waktu berdekatan,  analan semdin berkurang, kckikiran semdin

dipraktekkan,fiinahberrrl;unouLan,`danbanyaktdyadiharj."Mcaeha;Afa
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giv salalat) beutanya, "Wahai Rasulullah, apakch hay. itu?" Beliau
basaltrda. .` Penlbunha, pemb\rmLhan. "

Syu'arb, Yurms, AILaits, dan putra saudera Az-Zuhri berkata,
ftyari Az-Zulri, dari Hinmaid, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,"

fri ji :5ji 'j6 :qt% i; tf!f3 &i # a 'i==r

fe g±'j .Jri.I fe Jji; cu.a 3£fui c5'jj:
.faei £#®i3 c:#°i fe

7062-7063.  Dari  Syapiq,  dia  berkata: ' Aku  pemah  bersama
Abdul]al dan Abu Musa, kedLianya berkata,  "Nabi  SAW bersabda,
•Sesonggrhitya melyehag Hari Kiarnat tendapat hari-hart di mana

kdedchou. turun, itmu dianghaf, dan banyak tdyadi hart, dan harj itw
adthpend±.."

'j6 :ji; jtf 'jti; .i#J=€ ci; j!i3 &i fe :j= :'Jj jj£ L£

tdr.I fe g±' 6[.i 3;lil c£: i; :#3 # a, jfo £#,
.ife.I €#.i3 c€#Oi fe *;i cfaoi fe ljr;3

7064.    Dari  Syapiq,  dia  berkata:  Abdullah  dan  Abu  Musa

pemah  d]ich]k  lalu  bchincang-bincang.  Abu  Musa  berkata,  `Nabi
SAW bdrsalDda, . Sesunggwhnya mekyelang Hari Kiamat terdapat hari-
kqTi di]nJanLi ilrnu diangfoat. kchodchan dihorunkan, dan banyak teTjedi
hrty, dan harty iho adahah pembun:when.. .'
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tii> &1 'g±J  cLj;  c!fJ ful ,T¥ a *,ej d€i  :'J6 j€lJ Lj!f i;_,,,
Jtry; £#.i3 cife ij de &i j= ¢#i :I+ :+i; jjf ]a;

tfa', 3*',
7065.  .Dari  Abu  Wa`il,  dia  berkata,  "Sungguh  ketika  aku

sedang duduk bersana Abdullah dan Abu Musa RA, Abu Musa laptas
berkata,  `Aku  mendengar  Nabi  SAW menyebutkan redaksi  serupa,
dan fear/. dalan bahasa Habasyah adalah penbunuhan' ."

'jj3; {£#°i iu.i fthi fLJ i; :'Jj -±J i+fJ- &` ¥ #
E1

.3*®, ,.L* ]fao, a#O,i :cLj; j{i 'jj .:tz=jo, ej; :al±±;3 .droi

7066.  Dari  Abdullah  ulan  aku  lrira  dia  meriwayatkannya
seeara, marfu '~, behira bedsa;fa,  "Mekyelang Hari Kiamat ada hari-
hari harj, ilrm hilang dan kebodchan tanpak padrnya."  Alha M:+iso
berkata, "Harj adalch pembunuhan dalan bahasa Habasyah."

£L5£l i; jl il~#Yl +€ :}1 #, 'Jj %i =FSI i; J313 ur;i #
-',,,,

¢L#l 'l±pi :3j::A; i;I 'jj .:3Lf .£#°, iu.i +i # a, j=

*j :a;th, *3oh± ;; ri3i 7i# ir :]ji; +i 3fe &1 j=
.;a-i

7067.  Dari  Abu  Wa`il,  dari  AI  Asy'ari,  bahwa  dia berkata
kapada Abdullch, "Engkau tahu hari-hari yang disebutkan Nati SAW
sebagai hari-hari Aczr/. -redaksi selanjutnya serupa-."
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Ibnu Mas'ud \ berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,
`Termasuk manusia paling burmk adalah  orang yang ketiha teriadi

Hari Kianat mereha dalam keadacn hidrp I . "

Keterangan Hadits :

Gab  mowco/nyai /lrzaA/.   hnan  Bukhari  menychutkan  tiga
hultspedababini,yaitu:

Pdrrfu[mi¢'  hadits  Abu  Hurairah  yang  diriwayatkan  melalui
Ayyasy bin AI Walid, dari Abdul A'1a, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri,
dari Sa'id.  Guru dari Ayyasy (yalmi Abdul A'la) adalah Ibnu Abdul
A'la As-Sami AI Bashri.  Sedangkan Sa'id adalah Ibnu AI Musayyab
dan dinisbatkan oleh Abu Bakar bin Abi  Syaibah dalarn riwayatnya
deri  Abdul  A'la  seperti  dikutip  Ibnu  Majah.  Demikian pula  dalan
riwayat  AI  Ismaili  dari  Abdul  A'la  dan  Abdul  Wahid  serta Ab'dul
Majid bin Abi Rawwad,  semuanya meriwayatkan dari Ma'mar.  Dia
dalam riwayat Muslim meriwayatlcan dari Abu Bakar akan tetapi tidak
menyebutkan redaksinya.

®e}l  +3\iS /WraA;*« send» sz.»gfrof/.  Demikian redaksi yang

dinukil  oleh  mayoritas  periwayat.   Sementara  dalam  riwayat  As-
Sarakhsi disebutkan dengan lafach fj3}l dan ini merupakan salah satu

dialck

J3il   ,isS   qun„(   Send.»   berfofrmg).   Demikian   dinukil
kebanyalcan  periwayat.  Sementara  dalam  riwayat  AI  Mustanli  dan
As-Sarakhsi disebulran dengan kata, jae®l drerbe.afa»/.  Hadits serupa

juga disebutkan dalam riwayat Syu'aib  dari Az-Zuhri,  dari Humaid
bin  Abdurrahman,  dari  Abu  Hurairah  saped  yang  dikutip  Imam
Muslim. Dia meriwayatlcan juga dari Yunus dari Az-Zuhri pada jalur
inidenganredaksi,dr°`:j2;:;"jOvm%dfambz.//.Halserupaterdapatjuga

dalam riwayat AI  A'raj  dari Abu  Hurairah  saperti  akan  disebutkan
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pada  alchir pembahasan  tentang  fitnah  dan  dia mendukung riwayat
yang mengutip dengan redaksi, ir°l :p::£3 rHz%a/ semafr.# be7.hara7!g/.

Hal  ini diperkuat pula oleh hadits sesudahnya dengan redaksi,    Jjiiii
';}±\'±±;)';Jhri\(Kebodohanturundanilmudiangkat).

'S \L:fi  dr^  Ji;3 ®. \}is  .±rdl  3r) (AI Harj  semakin banyak.

Mereha berhata,  "Wahai Rasulullch, apakah harj itu? ") k:Ali"at  \:.Iffi

Ji asalnya adalah, Ji  :;? €i t#pahaA  z.to.?/.  Kebanyckan periwayat
menyebutkan  tanpa  hunif  a/I/ sesudah  hunif  7"z.7».   Sebagian  lagi
melafalkan  tanpa  mcmberi  fnydz.A pada  hunif );a `  saperti  mereka
menggunakan  kata  d+~}  untuk  lafach,  ;;i.   €i  fl41c#ahaA/.   Dalam

riwayat AI Ismaili disebutkan,  93i  e3  @a#  apczhaA  z.fzt.?J  Sementara

dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah disebutkan,   &1 'Jj:.3 b: ljJ'6

`.'tri\ C) (Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apahah harj itu? '') Tni

merupakan   riwayat. kebanyakan   murid-murid   Az-Zuhri.   Dalam
riwayat  Ahbasah  bin  Khalid,  dari  Yunus  yang  dikutip  Abu  Daud
disebutkan,   tr®i fa°i  :J6 g3i :;±al &i 'Jj=.3 b: :)j |Hda ya»g berfa#);cz,
"Wchai  Rasulullah,  apakch  itu? "  Bdiou bersabda,  "Pembunuhan,

pembzc#wfaa!71. "/   Dalam  riwayat   Ath-Thabarani   dari   mnu   Mas'ud
disebutkan, +jst°13 jri®l ¢emb"nzfha» da» fedz4sfaa#/.

\SI Jsl 'Jrd a3diou bersabda, "Pembunuhan, pembunuhan. ")
Riwayat  ini  sangat tegas  menunjukkan penafsiran a/ Aar/.  langsung
dinukil     dari     Nabi     SAW.     Dia    tidak    bertentangan     dengan

penyebutannya    di    sebagian    hadits    secara    rna"a"/   dan   juga
keberadaarmya  sebagai  bahasa  Habasyah.   Sebelumnya,  disebutkan

pada pembchasan  tentang  iinu hadits  dari  Salim  bin  Abdullah  bin
Umar, "Aku mendengar Abu Huralrah", lalu disebutkan saperti hadits

pada bab  di atas tanpa kalimat,  iti3Jl  +3L=J (Wrafe% berdehaf&n)  dan
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juga  taapa  reddsi,   ±±11   ji;.*j   (Kefa.fa-ran   dz.campafafaa»)   nanun

ditahoahkan redaksi, ha°l JaE£3 (rampafr frebodoAa»), kelnudian di

barian akhinya ditanbahkan,   g,t!  l`j<a 'Jri5 ?i:ril.I  e3 &1  'Jj=.3  e: :)±
'SEl 'J..i'di6g ¢:;6 (Ado yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakch al

haTj   iho?"   BeLiou   kanudian   memperagakan   seperti   ini   seraya
merrl:iringkannya seakan-akan maksudnya adalah pembunuhan) .

Dengan       demihian       dikompromikan       bahwa       beliau
mengtmpulkan   antara   isyarat   dan   ucapan.   Sebagian   periwayat
men9hafal apa yang tidak dihafal oleh periwayat laimya sebagaimana
yang   mereka   alami   ketika   meriwayatkan   beberapa   hal    yang
dischutkan

Penrfeiran  `1iari-hari  ha¢"  disebutkan  dalam  riwayat  yang
dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabarani melalui sa»ad yang Aasa7€
dari hndits rmalid bin AI walid,   b¢  t&I tp`I b\a=il ef b: :a' '|6 is3 bi

riJ:*§k}i;i:§.3ifet3j£€fuf;c%€rhao,i;,3ei:'jtii{bj¢#0,
al5 .1a£L it pi3 39.I a9 ± 3i tf,ty.I 9\<a 'j}` a rfe 9; oijii p' uffa 1+£

£J#.I iu.i 3£tli tfG: *' ill rfe ai j± ±i I;L3 f; d.I iu.fti (Bafrw¢
seorang lahilaki beTkata kapadarrya, " Wahai Abu Sulalman, takutlah
kapada  AIlch,   sesungguh::rtya  fiinah  telah  muncul."   Dia  berkata,
"Adapun  tina  Ibnu  AI  K]uthihab  masth  hidup  maha  tidak  akan

tdyadi,. Hanya sdya finch ifu teijadi sesudchnya. Seseorang melihal
dan  berfikir  apdech  din  mendapatkan  tenpat  yang  tidak  turn
ptrdanya saperti yang tw:run di terripat tinggalnya berupa fihah dan
kdburukan,   ra7iilun   tidak   didapathannya.   Itulch   hart-hari   yang
disebuikan Rasul:ullch SAW menjelang datangrlya Hari Kianat. Hart-
hart al had.')

SJ,.S;;+.fe.ifi.i.J^.fe.¢.i.+^S#ifi¢jjlri;;A:]J;Ifir3
-(rS arurl:us, Sg]u'alb, ALL-Lasts, dan putra soudara Az-Zwhri, dari Az-

Zwhri, dart Huiiwid, dart Abu Huralrah). Y`]rus edalch Tbrfu Yaind,
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Syu'aib    adalah   Ibnu   Abi   Jamral,   dan   Humaid   adalah   Ibnu
Abdurrahman  bin  Auf.  Maksudnya,  keempat  orang  itu  menyelisihi
Ma'mar  dalam  perkataannya,  "Dari  Az-Zuhri  dari  Sa'id."  Mereka
mengatakan  guru  dari  Az-Zuhri  ndalah  Humaid  dan  bukan  Sa'id.
Namun sikap hoam Bulchari menSndikasikan kedua jalur ini sama-
sama sAaAz.A, karena dia mengutip jalur riwayat Ma'mar di tempat ini
dengan sa7f ad yang maz4sA"/ dan hal serupa berian lahikan terhadap
riwayat  Syu'aib pada pembahasan tentang tata kama.  Seakan-akan
inam Bukhari berpandangan bahwa pchedaan itu tidaklah menjadi
cacat bagi kcotentikan hadits, karena Az-Zuhri, pedwayat hadits ini,
bisa saj.a telch menerima dari dua guni.  Tetapi ketentuan saperti ini
tidak berlaku secara mutlak pada senua periwayat keeuali seped Az-
Zuhri yang terkenal sangat banyak meriwayatkan hadits dan banyak
memiliki guru. Kalau bukan karena itu maka riwayat Yunus dan yang
mengikutinya harus lebih diunggukan. Tetapi di s-ini riwayat Ma'mar
tidak bisa dikeluarkan dari  lin9kup sfraAz.A karena alasan yang telah
saya sebutkan.

Sementara  riwayat  Yunus  telin  dinukil  dengan  sa7zad  yang
maasAef/  oleh  Muslim  saperti  yang  saya  sebutlran  deri jalur  Ibnu
Wahab,  dari  beliau  dengan  redaksi,  dr°l  ;p±;.~j  ¢7»w  dz.cabzff/  lalu

disebutkan   redaksi,   #®1   Jdr€J   /Fz.ataA   mrmczt//   terlebih   dahulu

daripada redaksi, ±±j` ji;.~j prefa.kz.7i¢» dz.ca7»prfafarm/, dan disebutkan,
'JS+  ..'Jie q.'tri` G:) \fi (Mereka berkata,  "Apa:kch harj tw? "  Bdiou

7«e»/'awob,  "Pe7»b"#"Aa». "/ Hadits serupa juga dikutip olehnya dari
Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu H1]ralrah seeara mazysf '
dengan  redcksi,  fro®l  :f::£J  ae3Jl  +3`±SJ  ¢mn  bert7ehaJc»  da»

ama/&# be7rfefr¢7eg).  Sementara dalam riwayat AI Kas)mihani dengan
disebutkan  dengan  kata,  ttry°l  prmzf/,  dan  selebihnya  sana  dengan

redcksi riwayat Ma'mar.
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Dalam riwayat Yunus dan Syu'aib yang berasal dari Az-Zuhri
disehaflzan3   i;I:}\   '=^3?   'ti   '=^=SL   i.=^5.   (Humaid   bin  Abdurrahman

mencen.faAtz% fepadrha).  Sedan8kan riwayat A1-Laits dinukil dengan
sa!#ad  yang   7%ausfact/  oleh  Ath-Thabarani   dalam  kitab  j4J  j4uscrffe
melalui Abdullah bin Shalih, dari A1-Laits, sama seperti riwayat Ibnu
Wahab. Riwayat putra saudara Az-Zuhri dinukil Ath-Thabarani pula
dengan sa#ad yang mactsAw/ dalan kitab 4/ j4asaffa melalui Shadaqah
bin Khalid, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari putra saudara
Az-Zuhri yang bemana Muhammad bin Abdullah bin Muslim,  den
dia  berkata  dalam  riwayatnya,  5|£3  bi  :=;p=.  (Afal  me#de#grr 14bw

J7ztraz.rtzA). Redaksinya sama saperti riwayat Ibnu Wahab, hanya saja
dia berkata:  ?&1  'J;13  b:  i:#°1  63  :\£ij  (Ka"z.  be7ifef&,   "4po  fear/.  i.fw

wczfeaz.    Rus#/tt/JaA.?')    Imam    Muslim    meriwayatkamya    melalui
Abdurrrahman bin Ya'qub, Hanmam bin Munabbih, dan Abu Yunus
maula Abu Hurairah, ketiganya dari Abu Hurairah, disebutkan sama
saperti  hadits  Humaid  bin  Abdunahman,  hanya  saja  mereka  tidak
"e.:\:yedutledaltsi,`t±}\S±}(Kekikirandicampakkan).

Saya (Ibnu Hajar) katakan,  Imam Ahmad mengutip riwayat
Hanman,danbagianawahyadisebutkan,#?I+i33ijj®l:P±£¢7m«

dz.cab#f da# zama# berdefafcl"/.  Sebelumnya, telah disebutkan hadits
Abu  Hurairah  melalui  I.alur  lain  dengan  tanbahan  pada  perkara-

perkara yang disebutkan. Ath-Thabarani menyebutkan dalam kitab j4/
j4asafA melalui Sa'id bin Jubalr, darinya secara mazys. ',   is\:Jl ij% 'Y

tt,edi ;€fa;€3 'j;}°i 3#3 i!Lal.I ii-;^j+.rj irqi 'e#.~j :};±j®13 rfu°I ;€fa£ £

tj+gi3 rfifij u.ai 6;3 lj£}oi :'i6 9'j;}Oi3 bj*a, tis a, I;3 b: ,j'6
Ore,+=±';]1r&\'?fdii'<=i`S\}¢'&*\(Kiamattidakahanterjadihingga

kekejian  dan  kehikiran  tanpak,  orang jlyur  drdnggap  berthrdnat,
pong:idrianat    diberi    ananah,    al   wu'ul    binasa,    dan    an-nwhut
mendominasi. Mereka berkata, `` Wahai Rasulullah, apakch an-rmh_uut
dan  al  wu'unl?"   Beliou   bersabda,   "AI   Wu'uul   adalah  pemuka
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manusia  dan  orang-orang mulia  di  antara mereka.  Sedangkan  an-
nwh_wut adalah orang-orang yang berada di ba[wch kaki manusia dan
tidak dikenal. ")

Dia mengutip pula melalui Abu A| Qamah,  :J}i;i 6}.coji ef :=;+
-ifetl\    ±r:S}    ®cf   .0\.   (Aku    mendengar   Abu    Hurairah    berkata,

"Ses«#ggztA7I);cz  fermas«*  Ja»da  fa.amaf. ')  Disebutkan juga  redaksi

serupa nanun disertai tanbahan,  :J6 ?ji i? 3fi* ;3i:i crf: &11Si Ut;i

9]j£S.I  G3  :a;  {3fa9cO.` #oi iri3  jG}i  I;is  :]6  9t,5*±t.a;  :d§  {*<
-9+i,\:el\  S;:±\  ':}tii   -.'J6  (Abdullah' bin  Mas'ud  menyampalkan  berita

kapada   kant,   engkau  mendenga:rn:ya   dart   Hubal?   Dia   berkata,
``Benar."   Kami  bertanya,   "Apakah  an-nwh_art?"   Dia  menjawab,
"Laki-laki rendahan  dan penghuni rumah-ru:inch yang tidck jelas. "

Kami bertanya, ``Apckah al wu'uul? " Dia mekyowab, ``Para penghuni
rumah yang shalih. ')

Ibnu  Baththal  berkata,  `Redaksi  hadits  yang  membutuhkan

penafsiran  adalah  redaksi  `zaman  semakin  berdekatan'.  Maknanya,
keadaan  manusia pada waktu  itu  sama,  yaitu jauh  dari  agama  dan
minin pengetahuan agama, sampai tidak ada di antara mereka yang
memerintahkan   kepada   yang   makruf   dan   melarang   dari   yang
mungkar.   Hal  itu  karena  dominasi  kefasikan  dan  kekuatan  para

pelakunya. Sebelumnya telah disebutkan dalam hadits,  j:£{ }dl J13£ `Y
`3JLr;)£Arf>S\j±pds6(Manusiasenautiasadalank:i;ikanselarna

keutamaan mereha berbeda-beda. Apabila mereka telah sama maka
merefacz   bz.#ascz).   Maksudnya,   mereka   akan   selalu   berada   dalam
kebaikan   selama   ada   di   antara  mereka  pemilik  keutamaan   dan
kebaikan serta takut kepada Allah,  sehingga mereka menjadi tempat
bemaung saat teljadi perkara-perkara sulit, pendapat mereka menjadi
solusi,  doa mereka menjadi sebab datangnya berkah, dan pandangan
mereka menj adi pegangan."
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Ath-Thahawi  berkata,  "Bisa  saja  maknanya  bahwa  mereka
meninggalkan menuntut ilmu dan ridha dengan kebodohan.  Hal  itu
karena manusia tidak  akan  sama  dalam perkara  ilmu  sebab  derajat
ilmu bertin8kat-tingkat. Allah berfirman dalam surah. Yuusuf ayat 76,
®#fe€.9.fr'Sfri(Dandiatastiap-tiaporangyangbapengetch:unm

itu  ada  lagi  yang  Mahq  Mengetahui).  Harrya,  sz\3a, "ereke\ rmen:3edi
sama bila berada dalam kebodohan.  Seckan-akan maksudnya adalah
dominasi  dan  banyaknya  kebodohan  dimana  ilmu  hilang  dengan
meninggalnya para ulama."

Ibnu Baththal berkata, "Semua syarat yang ada dalam hadits
ini   telch   kanri   lihat   dengan   mata   kepala.   Sungguh   ilmu   telah
berkurang dan kebodohan telah tampak. Kekikiran telah dicampakkan
dalam hati dan fitnah telah merata serta pembunuhan banyak teljadi."

Saya (mnu Hajar) katakan, yang tampck dari apa yang beliau
saksikan  adalah  jumlahnya  yang  lebih  banyak  namun  masih  ada
lawannya.   Sedangkan   maksud   hadits   adalah   dominasi   daripada

perkara-perkara itu hingga tidak tersisa lawarmya kecuali anat sedikit.`
hilah yang diisyaratkan oleh ungkapan,  "ilmu dicabut". Maksudnya,

yang tersisa hanya murni kebodohan. Nanun tidak ada halangan bisa
saat  itu  terdapat  sekelompok  ahli  ilmu,  karena  saat  itu  keberadaan
mereka  tertutupi  oleh  orang-orang  tersebut.  Hal  ini  dikuatkan  oleh
riwayat  Ibnu  Majah  melalui  s¢7!ad  yang  kuat  dari  Hudzaifah,  dia
berkata:  '¥3 Sir qj ic5p 6 d)W: '¥ £ +£i a3 }3u; a; fir,¥i }3°ii:
•S\'ap+:jhlSS:±'Sri-fiS*rfuJ3S;ib'itx¢'y]':±J:i(Islarnakan

pndar sebagainana halnya pudarnya lukisan di bofu.  Hingga tidak
diketahai apa itu puasa, shalat, manasik, dan zakat. AI Qiir`an akan
dihilangkan dalam satu malam sehingga tidak tersisa di buni satu
ayatpun):

Saya clan menyebutkan tarnbahan bagi hal itu di bagian akhir

pembahasan   tentang   fitnah.   Dalam   riwayat   Ath-Thal>arani   dari
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AbdullahbinMas'ud,diaberkata:;:iftf+3**iiiirirjj®I5£3$3

;*i*p3qldji{Of!G}tjlj;ibeLa.j3to`(sl%#ggrfr£4Jg%r`"

akan  dicabut  dari  kanu  dan  dihilangkan  pada  satu malan.  Maka
lenyaplah  dia  do[ri  dada-dada  orang-orang  dan  tidak tertinggal  di
bumi sedikit pun)  Sanad h[zudits ini shahih dsan tctap± mauqrf PadaL

pembahasan  tentang  hukum  akan  disebutkan  hadits  yang   secara
lahimya    bertentangan    dengannya    dan    akan    disebutkan    cara
mengompromikannya.  Demikian  juga  pembicaraan  pada  si fat-sifat
lairmya.

Kenyataarmya, si fat-si fat yang disebutkan itu telah ditemukan
benin-benihnya  sejck,  nasa  sahabat,  kemudian  menjadi  banyak  di
sebagian tempat.  Sedangkan kejadian mendekati Hari Kianat adalah
dominasi hal-hal tersebut seperti yang telah saya paparkan. Masa 350
tahun    telah    berlalu    dari    masa    lbnu    Baththal    mengucapkan

perkataannya.  Si fat-si fat  itu  semakin  ber[anbah  di  sebagian  negeri
nanun berkurang di negeri lainnya.  Setiap kali berlalu satu generasi
maka tampak kekurangan sangat banyck di generasi berikutnya. Inilah*,*

yang diisyaratkan dalan hadits berikutnya,   ¥ 6ai;: tfqulj Y! ®t;3 t39b: 'Y
'*  ITidaklah  datang  satu  masa  melainkan yang  sesudahnya  lebih

bwr#fr drrz.#);a!J.  Kemudian Ibnu Baththal menukil dari AI Khaththabi
sehubungan makna `zaman berdekatan' yang tercantum dalam haaps
lain -yalmi riwayat yang dikutip At-Timidzi- dari Anas, dan haam
Ahmad dari Abu Hurairch secara m¢rf« ',  3e5ll C+3\±=J g 'a£\:.J` ijig 'Y

3jfe3 aptl6 i33°i 3jz£3 #.J :ca®13 3ca°d ;aiii3 ja:ij6 all '®jzs
-?;;:J^  a(j±€ I-&'±J\  prari  Kianat tidak akan tdyndi hingga zanan

semckin singkat, satu tahan bagaikan satu bulan. satu bulan bagalkan
satac Jun'at, satu Jum'at bagalkan satu hari, dan satu hari bagalkan
sesaat, semerttara sesaat bagalkan lava terbakarmya pelepch kurma).

AI Khaththabi berkata, "Ini teljadi lantaran kenikmatan hidup.
Mcksudnya, Hari itu terjadi saat munculnya AI Mahdi dan terciptanya
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keamanan   di   muka  bumi   serta  keadilan  yang  merata.   Saat   itu
ketenangan  dan kenyamanan hidup  teriadi  sehingga masanya terasa
sangat sin8kat. Manusia dari nasa ke nasa selalu merasa bahwa saat-
saat  makmur  berlalu  sangat  capat  dan  saat-saat  sulit  sangat  lania
meskipun kenyataannya adalch singkat."

Namun  pemyataari  ini  ditanggapi  oleh  AI  Karmani  dengan
alasan bahwa ifu tidak sesuai bila diterapkan dalan perkara lainnya
sederti tampaknya fitnah dan banyalmya pembunuhan serta fenomena
lairmya.  Saya ingin menegaskan,  bahwa AI  Kamani  butuh kepada

penakwilan  saperti  itu  karena belum  teriadi  pengurangan  waktu  di
masanya.  Kenyataannya,  fenomena  yang  disebutkan  oleh hadits  itu
telah terjadi di zaman kita ini. Kita mendapati hari-hari berlalu begitu
carat    dibanding   nasa-nasa    sebelumnya   meskipun   tidak    ada
kehidupan yang menyenan8kan. Maka yang benar, maksudnya adalah

pencabutan keberkahan dari segala sesuatu hingga dari quasa, dan itu
temiasuk tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat.

SebaSan  ulama  berkata,  "Makna  `masa  berdekatan'  adalah
kesamaan malam dan siang." .

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  ini  temdsuk  apa  yang  mereka
katakan sehubungan sabda beliau, +jfe t¢33.I b.^j3 :L£S P' 3e3n +±} I;i

(Apabila  zanan  telah  dekat  maka  h;mpir-hampir  minpi  seorang
m#haz..#  fafr perHafe  dwsfcz/,   seperti  telah  diulas  pada  pembahasan
sebelumnya.  Ibnu  At-Tin  menukil  dari  Ad-Dawudi  bahwa  makna
hadits  bab  ini  adalal  lamanya waktu ` siang  menjadi  singkat  ketika
mendekati Hari Kiamat, dimana siang hari terasa begitu dekat kapada
malan hari. Namun pen8khususannya dengan siang tidaklch memiliki
makna. Bahkan maksudnya adalah berkah dicabut baik siang maupun
malam saperti yang telah disebutkan.

An-Nawawi   berkata   -mengikuti   Iyadh   dan   lainnya-,
"Maksud pendeknya waktu adalah tidck ada berkah padanya. Safu hari

misalnya hanya dapat dimanfaatkan sebagaimana mamfaat satu jam
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saja.  Mereka  mengatakan  ini  lebih jelas  dan  lebih banyck manfaat
serta lebih selaras dengan hadits-hadits laimya."

Ada yang mengatakan bchwa "zanan berdekatan" maknanya
adalah umur menjadi pendek dibanding umur yang diberikan kapada
setiap  generasi.  Generasi  paling  alchir  akan  lebih  pendek  unumya
dibanding   generasi   sebelunrmya.   Yang   lain   mengatakan   bahwa
mdranya adalah kondisi mereka berdekatan dalan hal keburukan,
kerusakan,  dan  kebodohan.  Ini  adalah  pendapat  yang  dipilih  Ath-
Thahawi. Dia beralasan bahwa manusia tidak akan sama dalam ilmu
dan pemahaman.  Tetapi  apa yang menjadi  kecenderungannya tidak
selaras   diterapkan  untuk  perkara-perkara  yang  disebutkan  dalan
hadits  itu.   Kecuali  bila  kata  sambung  wclwci  (dan)  dalan  hadits
tersebut  tidak  menunjukkan  urutan.  Dengan  demikian,  kcmunculan
fitnah  diawali  dengan  pembunuhan.  I+alu  datanglch  AI  Mahdi  dan
terciptanya keananan.

Ibnu    Abi    Jaurch   berkata,    `Munglrin   maksud    `zaman
berdekatan' adalah pendeknya walchi seperti tercantum dalam hadits,

i;*S '-a;:JII 'Ofa  ;> I-S':J^ '?fi '`  alari Kianilat tidak akam terjadi
hingga  satu  tahan  bagaikan  satu  bulan).  A:+as  dasar  ±ni  .pendck:
tersebut  bisa  saja  indrawi  dan  bisa pula maknawi.  Secara indrawi,
beluntampakdanbarangkalidiatemasukperkara-perkarayangakan
teljadi menjelang Hari Kiamat. Sedan8kan secara maknawi, dia telah
lama  ada  dan  ini  diketalui  oleh  para  ulama  serta  mereka  yang
memiliki   pengetahuan   mendalam   tentang   sebab-sebab   alamiah.
Mereka   mendapati   diri   mereka   melakukan   analan   sebagaimana
mereka  lakukan  sebelurmya.  Mereka  mengeluhkan  hal  ini  nanun
tidak  tchu  apa  yang  menjedi  penyebabnya.   Mun8kin  itu  karen`a
kondisi. iman yang lemah lantaran kemunculan perkara-perkara yang
bertentangan   dengan   syariat   dari   berbagai   sisi.   Perkara   paling
menonjol di antaranya adalah binan makanan. Ada yang haran secara
murni   dan   ada   juga   syubhat   yang   tidck   samar   lagi.   Hingga
kebanyakan daripada manusia tidck bisa menahan diri din kapan pun
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dia mampu mendapatkan sesuatu maka dia akan mengambilnya tanpa
memperdulikan yang lain. Keberkahan dan rezeki serta tananan pada
saat itu sangat tergantung kapada kekuatan iman, tin8kat ketaatan, dan
menjauhi larangan. Hal itu didukung oleh fiman Allah dalani surah
AIA'raafayat96,si;:Ji;9,cj6iii±i>`£=aj`iir.t3ij#Tdjj°tjii6i}'3

jp;fu)   (Jikalou  s'ekiranya  pond;ark  negeri-negeri  beriman   dan
bertakwa pasttlch  Kant akan mdimpdrkan kepada mereka berkah
dart langit dan buni). "

AI Baldhawi berkata, `Mun8hin maksud  `zaman berdekatan'
adalah  capathya  suatu  negeri  runtuh  dan  capatnya  suatu  generasi
berakhir.  Sehingga zanan mereka menjadi berdekatan dan hari-hari
temsa sangat singkat."

Mengin perkataan lbnu Baththal, `Terkara-perkara lain yang
disebulkan dalam hadits itu tidak butuh penafsiran", tidak saped yang
dia  katakan.   Selain  itu,  .telch  teriadi  perbedaan  tentang  mcksud

pehataanya,   `Thu  berkurang."  Ada  yang  belpendapat,  bahwa
maksudnya adalah ilmu setiap  ahli ilmu semakin berkurang,  seperti
lupa   terhadap   sebagian   ilmu   yang   telah   dikuasai.   Yang   lain
berpendapat  bahwa  maksudnya  adalah  berkurangnya  ilmu  seiring
dengan meninggahya ahli  ilmu,  saperti  seorang  ahli  ilmu wafat  di
suin neged dan tidak ada penggantinya di negeri tersebut. Sedangkan
`berkurangnya amalan'  mun9kin dinisbatkan kepada setiap individu,

karma  orang  beranal  bila  ditimpa perkara-perkara  sulit  maka  dia
cenderung  lalai  berdzikir  dan  ibadch.   Mungkin  juga  maksudnya
adalch tampalmya khianat dalani hal amanah dan produksi."

Ibnu   Abi   Jamrah   berkata,   "Berkurangnya   amalan   secara
indrawi muncul merupakan konsekuensi logis daripada berkurangnya
agama.  Sedan9kan  secara  maknawi,  maka  sesuai  dengan  kekurang

yang muncul  akibat nutrisi  yang bunik dan minimnya fcktor-falctor
pendukung  untuk beramal.  Sementara jiwa  sangat  suka  bersenang-
senang. Apalagi  syetan dari jenis manusia lebih berbahaya daripada
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syetan dari jenis jin. Penjelasan tentang dicabutnya ihau seeara lebin
luas  akan  dikemukakan pada pembchasan  tentang berpegang tegch
dengan agana Allah.

±±Jl ji;.~j ¢efa.fa.r¢» dz.campaife»/. Maksudnya, dicampakkan
dalani hati manusia sesuai pefoedaan kendaan mereka hingga orang
berilmu   menjadi   lrilrir   terhadap   ilmunya   dengan   meninggalkan

pengajaran    serta    fatwa.    Pemilik    keterampilan    hihir    dengan
keterampilannya  hingga  tidak  mau  mengajarkan  orang  lain.  Orang
kaya kikir dengan hartanya sehingga orang falrir banyak yang binasa.
Ini bukan berand bahwa keberadaan si fat dasar lrildr ini dikarenakan
telah  ada  sejck dahulu kala.  Sedangkan yang akurat dalan riwayat
disebutkandengankatajL£.

AI   Humaidi   berkata,   `Tara  periwayat  tidak   menjelaskan

pelafalan kata ini. Mungldn saja lafazh tersebut dibch harakat /zzfAch
pada huruf /am dan fnydz.d pada hunif ga/ Mcksudnya, diterima dan
dipelajari serta sating diwasiatkan, saped fiman Allah dalan surah
AI Qashash ayat 80, aj}\:all q! G`:i;; 'Y3 @a» fr-da* dzpero/eA paha/a

I.f#   fecocI/I.   ora#g-or4ng  )i¢ng  sahar/.   Riwayat  yang   disebutkan
dengan  harckat  szffu»  peda  huruf /awl  tanpa  fczgAdz.d bisa  menisak
malma, karena `mencanpakkan' bemakna meninggalkan.  Sekiranya
ditinggalkan maka tidak ada dan ini merupakan perkara yang telpuji
dan bukan tercela."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud `inencanpakkin" di sini
bukan berarti manusia mencanpakkannya. Akan tetapi artinya adalch
baliwa kekikiran dicampakkan ke dalam hati mereka. Misalnya firman
Allah   dalam   surah   An-Naml   ayat   29,   7.i   .+`9   J';   ;P.i   ¢€;

(Sesunggu,hnya telah dyatthhan kepadrku sebuah surat yang mulia).
AI Humaidi berkata, `Kalau dikatakan dia menggunakan hunif

/q ` tanpa fap/did maka juga tidck sesuai karena kelrilriran itu selalu
saja nda."
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Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  sekiranya riwayat  menggunakan
huruf /zz `  terbulrfu  akurat  maka  pemyataan  ini  dapat  diterima,  dan
malmanya bahwa ke]ckiran itu banyak sekali ditemukan pada setiap
orang, saperti yang telah disinyalir sebelumnya.

AI  Qurthubi  dalam  kitab  4f-radzfo.7iaft  berkata,  `Bisa  saja
dibaca ji{£ maksudnya adalah ditinggalkan karena banyaknya harta

dan melimpah, sehingga pemirik harta bisa mencari orang yang mau
menerina   sedekahnya   dan   tidak   mendapathannya.   Tidak   boleh
diartikan `didapalkan' karena kckikiran selalu saj a ada."

#°1  j€faj3  prqnco/ Pgiva[A/.  Mcksudnya,  sangat  banyak  dan
merata tanpa disembunyilran lari, dan hanya Allah tempat memohon

pertolopgan.     Ibnu     Abi     Jamrah    berkata,     "Mun8kin     makna
`mencampakkan.  kekikiran'   berlaku  umum  pada   setiap   individu.

Sedan9kan yang terlarang adalah kekikiran menimbulkan kerusakan.
Kikir menurut syariat adalah mencegah apa yang wajib dikeluarkan.
Prilaku menahan  seperti  itu men8hilangkan harta  dan melenyapkan
berkahnya. Hal ini dikuatkan dengan sabda beliau, is`J=p ir Je ;,4i;` a

ff7arf¢ nick be7furang fure#a sedehafa/. Sungguh para ahli makrifch
memahani bahwa harta yang dikeluarkan hak syar'i-nya maka tidak
a]ran ditinpa cacat dan hama bahkan semakin berkembang. Dari sini

penganbilan nana zakat karena harta menj adi berkembang karenanya
dan didapatkan keberkahan."

Dia berkata pula, "Adapun maksud munculnya fitnah adalah
segala  sesuatu  yang  memberi  pengaruh  terhadap  unisan   agama.
Sedan9kan banyalmya penbunuhan maksudnya adalah pembunuhan
yang tejadi bukan  dalam rangka menegakkan  kebenaran.  Ini  tidak
mencakup   pembunuhan   yang   sesuai   dengan   kebenaran   saped
menegakkan And Qukuman) dan melaksanakan qishash."

iFcd«¢ dan And.ga, hadits Abdullch dan Abu Musa.
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±\  i;S  '&  't=±  (Aku pernah  bersama  Abdullah).  D±a adalch
Ibnu Mas'ud. Sedangkan Abu Musa adalah AI Asy'ari.

'Ydi   /KedwaHys   berfrofa/.   Dari   kedun   riwayat   berikutnya

tanipak jelas bahwa yang mengucapkan langsung adalch Abu Musa.
Hal ini diketahul dari redaksi yang tercantlm pada riwayatnya,  j!i 'Jdi

d; ("ake Abef A4usa berfufcz) 1alu disebutkan redaksinya. hi tidak
bertentangan  dengan  riwayat  ketika  melalui jalur  Washil  dari  Abu
Wa'il dari Abdullah, aku kira dia menisbatkannya kapada Nabi SAW,

¥\:Jl tf'JJ: ir~ (h4lenje/a#g dehafH)/cl J7arz. KI.amaf), karena bisa saja Abu

Wa`il juga mendengamya dari Abdullah sehingga masuk pada lafazh
dalam  riwayat  AI  A'masy,  q6  (Kedranytz  berfof¢).   Kebanyakan

periwayat dari  AI A'masy sapakat bahwa dia berasal dari Abdullah
dan Abu Musa  sekaligus.  Nanun Muawiyah medwayatkan dari  AI
A'masy   seraya  berkata,   ;.;   !i   P   (Da77.  .4ha  Musa)   tanpa

menyebutkan Abdullah. Riwayat ini dikutip oleh inan Muslim.

Ibnu  Abi  Khaitsanah  mengisyaratkan  keunggulan  riwayat
mayoritas. Sedan8kan riwayat Ashin berstatus mzf 'a//ag dan dijadikan

penutup  pada  bab  di  atas.  Kalau  bukan  karena  dia  lebih  rendah
daripada AI A'masy dan Washil dalam hal hafalan sudan barang tentu
riwayathya dijadikan sebagai pegangan karena disebutkan untuk Abu
Musa dan Abdullah redaksi yang befoeda. Akan tetapi kemun8kinan
redaksi  yang  lain diriwayatkan  oleh Abdullah bin Mas'ud bersama
redaksi pertana.

'#\  \€± '€±:a ':J±h3\  \Z±, 'Jft  (Kebodohan  turun padanya dan

z./m«  dz.o7zghafJ.  Mcksudnya,  ilmu  dian8kat  dengan  sebab  kematian
ulana. Setiap kali ahli ilmu meninggal maka ilmu semahin berkurang
ditinjau dari segi ahlinya. Lalu timbullah kebodohan terhadap apa-apa

yang  hanya  diketahui  oleh  ahli  ilmu  tersebut  dan  tidak  diketahui
ulana lairmya.
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urgr-3Stl\€if.';:;i.O\.(Sesungguhnyamenjelangkia[matterdrpat

Aarz.-Aczrz).  Dalam riwayat AI Kasymihani tidck mencanfumkan huruf
lam.

:Jf u\ 't:rir] c'tri\ 1€±, '±r3 q3anyak padanya harj, dan hart itw
ado/aA pembw»wAcz7fJ.  Demikian redaksi  yang tercantum pada kedua
riwayat ini. Dalam riwayat ketiga ditambahkan, yaitu riwayat Jarir bin
AbdulHamid,dariAIA'masy,Jri.I32#.I?\:+;agiv.IJ(J1/Haz7.da/am

bahasa  Habasyah  adalah  pembunuhan).  Pena;Ssiran  pedal  Tivayat
Washil dinisbatkan kapada Abu Musa. Asal kata a/ Aary. dalam bchasa
Arab   artinya   percampuran.   Contohnya,   Aora/.cz   a#-»aas   artinya
manusia telch bercampur baur. Contoh lain, faara/.a a/ gawm ¢/ faa[dz.ts
artinya   oring-orang   telch   banyck   berbicara   dan   simpang   siur.
Sungguh  kelim  orang  yang  mengatakan  bchwa  penafsiran  a/  Aar/.
dengan  makna  pembunuhan  adalali  bahasa  Habasyah  karena  kata
tersebut  adalch  bahasa  Arab.   Letck  kesalchannya,  kata  itu  tidak
digunakan dalan bchasa Arab dengan makna `bembunuhan" kecuali
dari seri majaz, sebab bercampur yang disertal perselisihan seringkali
men9hantar kapada pembunuhan. Berapa banyak sesuatu diberi mama
dengan apa yang diakibatkannya.

Adapun  penggunaannya  dengan  arti  pembunuhan  menurut
hakikat merupakan bahasa Habasych.  Bagainana orang saperti Abu
Musa  dikatakan  kelin  dalan  menafsirkan  suatu  lafazh  dari  segi,
bahasa.  Bahkan  kebenaran  bersana  beliau.  Pemakaian  orang  Arab
kata a/ Aar/. dengan arti pembunuhan tidcklch men8halangi kata itu
sebagai  bahasa Habasyah.  Meskipun  kata  ini  telah  disebutkan juga
dengan art percampuran dan perselisihan,  saperti hadits Ma'qil bin
Yasar  yang  diriwayatkan  secara  7»arrty',  J';  i:±j+  £#.I  j  :Sq.I

(Ibadch pada masa al harj sana saperti hijrah kepadaku).

Penulis kitab j4/ A4"ftham  menyebutkan beberapa makna lain
kata a/ Aar/. dan keseluruhamya ada sembilan, yaitu: (a) pembunuhan
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yang sadis,  Q]) banyck penbunuhan, (c) percampunan, ® fitnal di
akhir  zaman,  (e)  banyck pemikahan,  (D  banyck dusta,  ® banyak
tidur, ®  apa yang dilihat saat tidur tanpa bisa dinengrfu dan (i)
tidck tekun terhadap sesuatLi.

AI Jauhari berkata, `Malma dasar a/ haz7- adalah banyck pada
sesuatu, yalmi hingga tak dapat dibedalrm."

'tr) 'ir3+)  (Aku kira  din meriwayatkannya seeara marfu').

Dalanriwaya'tAIQawariridariGhundardiberitambalan,i:p;Plj';

+IL3  S;if  al (Kapqda Ivabz. fflro. Diriwayadrm olch Al maifi dan
demikian juga Ahmad dari Ghundar.  Sedan8kan Mula-ad (gtlrii
Imam  Bulchari  pada  riwayat  ini)  tidak  dischutkan  nasinya  pada
kebanyakan  naskah.   Nanun  Abu  Dzar  menychuthamya  dalan
riwayatnya seraya berkata, `fMuhammad bin Basysyar."

t?S .:i 'If(S  fi 'Jir) (Dan din berkata kapada ^bu A:wana,A
darz. 4.sAz.in/.  Dia  adalch  Ibnu Abi  An-Najud,  seormg  alli givu`ch
terkenal. Saya mendapati Abu Awanah menrililri  riwayat dari Achin
yang senakna dengan sannd lain saped yang diriwa3rfu Thu Ahi
Khaitsamah dari Affan dan Abu AI Walid, senuanya berasal dad Abu
Awanah, dari Ashim, dari Syaqiq, dari Urwah bin Qris, dari ELalid
bin AI Walid, satu kisah yang di dalarmya dikatalin  d-I i6.SI EJ?'J6

£J?.I iu.i aptll ¥`J.: 6±' iL3 S;ii ai jl :g3I fs (1lfrohaA ha.-Aarz.Jag
disebuthan Nabi SAW meoyelang Hch Kianat. hari-hoTi al had)._Th
dalarmyadisebutkan,?:.Jji3P'U`&ai£J£:pelt+¥;:i?ir'i±.l
a:^a\3. 'st (Fitnah itu menggoncangkan hingga seseorang maper:hcttkan

apakch mendapatkan tempat yang behar. drtunm:i oleh fitnch namun
dia tidak meneTrmkan tdrpat tersebutD.

Haditsnya yang teralchir dari mnu Mas'ud telal dischljui olch
Zaidah  saperti  dikutip  Ath-Thabarani  melalui jaltmya dri Achim,
dari Syapiq, dari Abdum dengan redaksi,  S±> &1 j=p al ~J;+3 £+,I.
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•9i *3 fatll #*' a dal jl± ;? 6! :]ji{ ill3 fafu mendengar
Rasulullah  SAW bersabda,  "Sebunik-buruk maTtusia  adalah  orang-
orang yang mendaped Hari Kiamat dalam keadaan hidup. ")

a^   #,  'uie  'df f iiffi   a}chwa   beliou   berhata   kepada  Abdullah).

Mcksudnya adalal Ibnu Mas'ud.

•+3 -dj ST :SS S^ rfu` fe a3ngkou mengetahai hari-hari

yang disebutkan riingga lofiaeh- sapertinya). M:cksodrva. sapch
hndi:ts,g:ril'?H3?¢Jlgl±'::±quelyelangHariKianatadahari-harial

Aar/).   Ath-Thalbarani  medwayalkanya  dari  Zaidah,  dari  Ashim,
dengan hanya menculnxplran pada hadits Ibnu Mas'ud yang berstatLis
mafyif ' tanpa men]ringgung kisah.  Dalam riwayat  Ahmad  dan  Ibnu
Majah dari AI Hasan AI Bachri, dari Usald AI Mutasyammis, dari Abu
Musa ulalam riwayat yang mapys+ disebutkan tambahan,  C: :i+3 'J6

;rj  :Jc  I'rirj  iir ar;::I.I  af  ,TLri}.I  fd.i  e  :)±;`  b'!  &1  'J+3
\=a:6..+Z±cksrfe,®=Sbfa{;==3l(Seseorangberkata,"VIafaaiRasulullah,

sesungguhnya kha membunuh orang-orang musyrik pada safe tch;un
sejumLch ini dan ini."  Bdiau bersabde,  `.Bukan pembunuhan kamu
terhadap orangorang musyrik, tetapi pembunuham kqmu satu sana
lain.")

jj;:Li  e;i  'J63  @naf „as'nd  berfufa/.  Maksudrya,  melalul

Sannd yang disebutkan schelunnya.

£`}i  *3  aiLh  i{fji' Ji  4L3I  jlJ?  tp  /rermand manusz.a

paling  buruk  adalch  orang  yang  mendapat  Hari  Kiamat  dalam
fezrd¢a» Az.deepJ. Ibnu Baththal berkata, `Meskipun redaksinya bersifat
umum namun yang dinaksnd adalah khusus. Maknanya, Hari Kianat
tebadi saat yang banyck dan mendominasi adalah orang-orang buruk,
berdasarkan sal]da beliau, istll ij% £ giv°l j> rii ir ii!;6 Jl}€ 'Y

(Akan seriantiasa ado sekelompck daripada unatku di atas kebenaran
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J7z.nggq Kz.a77zaf fe77.adz).  Maka hadits ini menunjukkan Hari Kianat
telj adi pula atas orang-orang yang utama.

Saya  qbnu  Hajar)  katakan,  apa  yang  dia  katakan  bukan
menj adi satu kemestian, bahkan keterangan yang mendukung cakupan
uniurn tersebut telah disebutkan, saperti pemyataan dalan hadits Ibnu
Mas'udyangdiriwayatkansecaramapi.',uJdljl*j>§!ist:-lli±'q

(Kianat tidak terjadi kecuali atas orang-orang yang buruk). Hadi:ts
ini  diriwayatkan lman Muslim.  Kemudian  inan Muslin menukil
pula dari Abu Hurairah secara maul. ',   ir :;ff c#.I ir .t=;Jj '¢.,i== a` 5!
a;fag.apti:;!i9!3;'J\a;Siji*f£'fu<so/.jj;tsesli7Iag:frnya4JJafr'

mengirim angin da:ri arab Yanan. Angin itu lebth lembut drripnda
sutra.  Kemndian  angin  tersebut  tidak  meringgalkan  iman  di  hati
seseorang seberat dearrch melainkan direnggu:tnya).

Dia menyebutkan juga di alchir hadits An-Nawwas bin San'an
Ath-Thawil,  sehubungan  dengan kisah Dajjal,  Isa,  serta Ya`juj  dan
Ma`j.uj,   da` ;1* a;£J fJ:+3 g# Ji fj3 :±S i± t£? &1 `tji' °S!
'-if e¢J\  '?fi  °\S;6  ;=i\  '±i|RE  'o;:)|€;a  aiba-tiba  Allah  mengirimhan

angin sejuk lalu merenggu:I rwh sedap rmkmin dan muslim.  Hingga

yang tersisa adalch seburdrbu"k Tnanusia.  MeTcka berada dalan
kondisi kacou balou sebagalmana halnya keledal. Kapada mere:kalch
terjadi Hari Kianat).

Para ulama berbeda pendapat tentang ma]ma `kacaii balau" di
sini.  Sebagian  mengatakan  bahwa  mereka  berzina  sani  sana  lain.
Sebagian  lagi  mengatakan  bahwa  malmanya  adalch  mercka  saling
menyembunyikan kemaksiatan. Sedan9kan yang tampalL di tenpat ini
bermakna   saling   mcmbunuh,    atau   lebih   umum   daripada   itu.
Pandangan   yang   memahaminya   dengan   arti   sating   menbunuh
dikuatkan  dengan  hadits  yang  terdapat  dalam  bab  di  atas.  haam
Muslim meriwayatkan pula, &1  &1  Jji£ }>i j> is`:-Jl iji= q  ¢Z.amaf

tidde  terjadi  atas  seseorang  yang  mengucapkan,  "AIlah,  Allah.")
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Dalan riwayat Ahmad, hadits ini disebutkan dengan redcksi,   }>i j3

h\ .\\.  d\. '¥  'Jri  (Atas  seseorang  yang  mengucapkan,  ``Laa  ilaaha

illallah.'')

Cara   mengompromikan   hadits   ini   dengan   hadits   "Akan
senantiasa ada sekelompok", adalah memahami batasan pada hadits,
"Akan  senantiasa  ada  sekelompok"  sampal  pada  masa  bertiupnya

angin  yang  merenggut  mh  setiap  mulrmin  dan  muslim  tersebut.
Sehingga  tidck  tersisa  kecuali  manusia-manusia  buruk  dan  pada
merekalah Hari Kiamat telj adi secara tiba-tiba.

6. Tidak akan Datang Suatu Masa Melainkan yang Sesudahnya
.  Lebih Baik darinya

dr'
9,i
J~

jL` i; £'! i~j<£; qu,tf i; Lrf £~rf :Jj g,ife c; ;i}i L£
®®S

:ifej  a;qui  v!  oG3 u3:£u:  S  Lf¢  tlj;tiGt   :jub  t£Lfroo,

.*3 gfe &i Fie .+±;j` ir a±+ .*;; ifi€ ug- tfty

7068.  Dari  Az-Zubair  bin  Adi,  dia  berkata:  Kami  datang
kapada  Anas  bin  Malik  mengadukan  kepadanya  apa  yang  kami
dapatkan daripada AI Hajjaj, dia berkata, "Bersabarlah kalian, karena
sesungguhnya tidak datang kepada kalian suatu masa melainkan yang
sesudahnya lebih buruk darinya hingga kalian beljumpa dengan Tuhan
kalian. Aku mendenganya dari Nabi SAW."

#, i)3
fo'#
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c€6uli j 3;6' €+3 c:±4; °j], -iii33i Jj..,'- pi:±=j°i '¥i3£
•;i-yld;3!;JG

7069.  Dari  Ibnu  Syihab,  dari  Hindun  binti  AI  Harits  Ar-
Ruwasiyyah,  bahwa  Ummu  Salanah  (istri  Nabi  SAW)  berkata,
"Rasulullah  SAW  pemch  tefoangun  suatu  malan  dalan  keadaan

tedseivt \aha bersah;hda,  `Mal.a suci Allah, apa yang diturunhan Allah
dart   perbendeharaan-peibenda:haraan   dan   apa  yang   diturmkan
do[ri   fitnah.    Siapa   yang   membangunkan   pendlik   kanar-hamar
-maksudnya  istri-istrinyaL  a[g¢r  merefaa  sfta/af.  Berapa  ham);a*
orang bexpakalan di d:url:in telarrfang di akhirat '. "

KeteranEan Hadits :

(Bab   tidak   akan   datang   suatu   masa   melatnham   yang
seszfdrAnytz  Jebz.A  hazk daE7.Znya!/.  Demilrian ham  Bukhari  menbuat

judul  bal>  ini  sesuai  redaksi  hadits  perfama.  Pada  bat  ini  haan
Bukhari menyebutlran dua hadits, yaltu:

Pdrfumq  hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan melalui
Muha-ad bin Y+isuf; dari Sufyan, dari Az-Zubalri bin Adi. Suf}ran
yang dinaksud adalah Ats-Tsauri.

g* c*: £gl}` rde-Zrfuin. ¢i.n .4dl). Ihia berasal dari Kufah suku
Handani.  Dia pernah menjabat schagai  qadhi  di Ar-Rat  dan dieri
gelar Abu Adi. Ihia termasuk talbiin junior dan hanya riwayatnya ini
yang disebutkan dalam kitab SziaAZA Bztfaha7+.. Terkadang dia tersamar
dengan periwayat yang dekat tin8katan dengamya, yaitu Az-Zubalri
bin Aral]i yang berasal dari Bashrah dan diberi kunyah Abu Salamah.
Periwayat  ihi  tidak memilihi riwayat dalan fhaAz.A Befkfear!. kecuali
satu hadis terdahulu dalam pembahasan tentang haji dari Ibnu Uinar.
Sebelunnya telah  disebutkan juga isyarat kapada hal  itu di  tempat
tersebut dari pemyataan At-Tirmidzi.
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6;:iz  e  £`!  Upj<:i3  EJ},L;  crf:  ut€i  €-rf  rKczmz. daf&#g Aep&da 4#¢s

bin Malik dan mengadukan kepadanya apa yang mereha dapatkan).
Di sini terdapat pengalihan. Dalan riwayat AI Kasymihani disebutkan
dengan redaksi,  I;<:5  /:n4:ereha  7»e#grzdztha#J,  dan ini  sesuai  dengan

alur  kalimat.  Sementara  dalam  riwayat  Ibnu  Abi  Maryan  dari  AI
Firyabi  (guru  Ima]in  Bukhari  dalan  riwayat  ini)  yang  dikutip  Abu
Nu'ain disebutkan dengan redaksi, jz:iJ` rK¢mz. mengrdwfra"J. Dalam

riwayat Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, yang `dikutip AI Ismalli
dikatakan, c.\;ij°l ir jL` a uw4 i; u4j<a /Ka"z. 7"e#grdwha# Aepada

Amas apa yang ka:nd dapathan dari AI Hajjaj) .

E\;±j°l  C¢   /D¢rz.  ,4/  JJ¢j7.a/.).  Maksudnya,  Ibnu  Yusuf  Ats-
Tsaqafi   sang   pemimpin   yang   masyhur.   Maksudnya,   pengaduan
mereka  tentang   apa  yang  mereka   alami   akibat  kezhalinan   dan
kekerasan    Hajjaj.     Az-Zubair    menyebutkan    dalam    kitab    4/
Mowajor¢gz.}Jflf  melalui  Mujalid  dari  Asy-Sya'bi,  dia berkata,  "Biasa
Umar dan orang  sesudahnya apabila menahan pelaku maksiat maka
mereka menyuruhnya berdiri di hadapan orang-orang lalu surbannya
dilepaskan.  Ketika nasa  Ziyad,  dia menjatuhkan hukuman  cambuk
dalam    kasus    kriminal.     Kemudian    Mush'ab     bin     Az-Zubair
menambahkan  dengan. memotong janggutnya.  Pada masa Bisyr bin
Marwan,  dia  memaku  tapak  tangan  pelaku  kriminal  dengan  paku.
Ketika AI Hajjaj  datang  dia berkata,  `hi  semua  adalah permainan.
Maka dia pun membunuhnya dengan pedang' ."

\iJ:o\, 'Jih  q3eliou kemudian berkata,  ``Bersabarlch kalian. ")

Abdunahman bin Mahdi menambahkan dalan riwayatnya, g:£> 13:r:pl

(Bersabarlah atasnydy.

S± 'Y  '#S  (Sesungguhnya  tidak  akan  datang  atas
hamzf    sefaf«    masa/.    Dalam   riwayat   Abdulrahman   bin   Mahdi
disebutkan, iG *+i 'Y (rz.drfr da!f¢#gpa!da fumw saf# fofow#). Redaksi
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ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani melalui sa»ad yang /-q}p/z.d
dari Ibnu Mas'ud -sama saperti hadits ini dengan jalur maz¢gff/-, dia
berkafa,'ay5ft'o'ca.€fir).\\.,®?S':,i(Tidakadesuatutahunmelainkan

)/any  ses#dr%#}7a  Jebz.fe  bw"k  drrin}iai).  Dia  menukil pula  darinya
dengan sa7!ad yang shafaz.ri,  dia berkata,   ir ;:+ i39.13 c!J9°l de 3= u=i
'-33I:J` '{fi  ;a. ':±Jf,i€'3 `fe (Kenarin lebih balk drripnda hart ini. hart

ini lebih baik daripada besok, dan dendhian hingga tdyadi kianal).
'X:+i:.  g}it:)..q\.  (Melainhan  dan  yang  sesudahnya).  Demrk±an

redaksi   yang   dikutip   oleh  Abu  Dzar.   Hunrf  waM/#   (dan)   tidck
tercantum dalam riwayat yang lain. Namun huruf ini disebutkan dalan
riwayat Ibnu Mchdi.

'dy Jff rzebz.A b#rz{* darrfu)Ja/.  Demikian redaksi yang dinukil

oleh  Abu  Dzar  dan  An-Nasafi.  Sedangkan periwayat  lainnya tidak
mencantumkan huruf a/z/:  Versi pertama dijadikan sebagai landasan

penjelasan oleh Ibnu Baththal,  dia berkata,  `Redcksi itu disebutkan
mengikuti   pola   kata   a/'¢/.   Sementara   dalam   kitab   lds*-£#I.hah
disebutkan, ji/¢# a)/ar7.!¢# "z.# /w/¢# (si fulan lebih buruk daripada si
fulan)   dan  tidak  menggunckan  un9kapan,   ap/¢mf  Oebih  burck)
kecuali dalam bahasa yang rendah. Dalan riwayat Muhammad bin AI
Qasim AI Asadi dari Ats-Tsauri, Malik bin Mghwal, Abu Sinan Asy-
Syaibani, semuanya meriwayatkan dari Adi dengan redaksi,  j> dl3 i

9ie al j± &i i3L3 ;, Ou,i :±pL ,i¢ 6J tf,ji.I 9ti}I ir } 1! 5e3 ,€i
';i:is(;ida;d;tangpadamanusiasuatumasamelain:kanl:bihimik

dari   masa   sebelunnya.    Aha   mendengar   yang   demikian   dari
Ras%/zf//a[A S# W?. Hadits ini diriwayatkan AI Ismaili. Demikian I-uga
hadits yang diriwayatkan lbnu Mandah melalui Malik bin Michwal
dengan redcksi, 'a1± gfi\ 'ti Sft ':;:) .q\. (Melainhan ia lebih buruk dari

);cz»g sebe/«m»}J¢).  Ath-Thabarani  meriwayatkarmya dalam kitab 4/
"% }.am .4sA-SftagAz.r dari Muslim bin Ibrahim, dari Syu'bah, dari Az-
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Zubair  bin  Adi,  dia  berkata,  `Hanya  Muslin  yang  meriwayatkan
hadits ini dari Syu'bah."

•;(Z{)   ffi3    S    (Hingga   kalin   bertem   Tuhan   lulic[rty.

Maksudnya, hingga kalian meninggal. Disebutkan dalam kitab SfaaAz.A
MtAI/I.in di hadits lain,  ij€i€J*' £ *rj 1}}' }' *# ljiel3 ¢cf8A"I.haA,

sesungguhnya halian tidak akan melihat Tuham kalian kamu hingga
kalianmeninggal).

ri3 rfe &, jt •c '3&g:. (Aku mendengarrrya dart Nabi

ha/I.a73 S# W?. Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan dengan redaksi,
Ou,; :=;p=. (Afaf mende7tgrr demz.fa.an). Ibnu Baththal berkata, `Hadits

ini   termasuk   tanda-tanda   kenabian   karena   beliau   mengabarkan
kerusakan keadaan di nasa akan datang.  Ini termasuk perkara gaib

yang  tidak  diketahui  oleh  akal,  tapi  hanya  bisa  diketahui  melalui
wahyu."

Timbul kemusykilan atas pemyatann ini karena sebagian nasa,
keburukannya  lebih  sedikit  dibanding nasa  sebelumnya.  Sekiranya
tidck ada dalam hal itu contoh maka selaln nasa Umar bin Abdul Aziz
yang  datang  beberapa  waktu  sesudah  nasa  AI  Hajjaj.  Sementara
kebaikan di nasa Umar bin Abdul Aziz telah masyhur. Hingga tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa kebunikan di masa Umar bin Abdul
Aziz sangat sedikit.  Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa dia
lebih buruk daripada masa sebelumnya.

0leh  karena  itu,  AI  Hasan  AI  Bashri  memahanri  hadits  ini
untuk kondisi  yang banyak lagi umum.  Dia pemah ditanya tentang
keberadaan  Umar  bin  Abdul  Aziz  sesudah  AI  Hajjaj,  dia  berkata,
`Manusia    mesti     mendapatkan    kelapangan."     Sebagian    ulama

men].awab  bchwa  yang  dimaksud  adalal  pengutamaan  keseluruhan
suatu masa atas keseluruhan masa berikuthya. Karena pada nasa AI
Hajjaj masih banyak schabat yang hidup. Sementara nasa Umar bin
Abdul   Aziz   generasi   mereka   telch  beralchir.   Masa   yang   masih
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ditinggali oleh sahabat lebih baik daripada nasa sesudahnya. Hal ini
berdasarkan  sabda  Nabi  SAW,  d;i  9j*.I  f  fsedei.fr-Gal.fr  nasa

a[da/aft masaha/. Hadits ini disebutkan dalam kitab Shafiz.faa].#. Begitu

puladengansabdabeliau,diJid-~i¢,Gtipi'La;I;¢dS,'ffi{d;`*ipf
'Ofrfi 6  (Schabat-schabatku adalah penjaga bagi unatku,  apabila

schabat-sahabatku telah tiade maka apa yang dijantiihan unatku pun
fer/.czdz) yang diriwayatkan hiam Muslim.

Saya  menemukan  penegasan  maksudnya  dari  Abdullal  bin
Mas'ud dan dia lebih patut diikuti. Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan
dari AI Harits bin Hashirah, dari Zald bin Wahab, dia berkata,   t+

#aS'OJt€i).`f53.i6?±j£3.y}i}3iz:ifd8u:`q:'j}i{};::i+i}i'jf

ii£*<Sj!u:'y#'36'ji3'yG'y3i±{#.lie;t£;j5iti'.fatlliji<'05;t{%}¢idii;thoi'+;I;S{ae;aftsj].I,39ol69cfe#i3£3.y!
'o#{aJ,;'J:jj<:;j°icF6ja{q;jj;;S°u(Jlfume#dengrlr46dr#aft'

bin   Mas'ud  berkata,   ``Tiddich  datang  kepada  kant   satu  hari
melainkan dia lebih buruk drripada hari sebelunnya hingga kiamat
terjadi.   Yang   aku  maksudkan  bukanlch  kesenangan  hidup  yang.
didapatkan dan tidck pula harta yang dinanif;aatkannya. Akan tat??i
tidaklah datang kebada kanu suatu hari melainkan dia lebth sedikit
ilmu  drripada  hari  sebelannya.  Apchila  para  ula:rna  telch  pergi
manusia mekyadi  sane.  Mereha tidak menerinlahham yang mckra:i
dantidakmencegahyangmungkar.Padasaatitwlahmerehabinasa.'r)

Diriwayatkan juga dari jalur Abu Ishaq, dari Abu AI Ahwash,
dari Ibnu Mas'ud, hingga redaksi, ap i (£eb!.fa hand den.nya), 1alu

dia berkatfty grfu°i +6; ±i tJf! ,¢i ar,; Lj :]6 .lr£> .a£ 6:Cp6

(Lalukamimengalandtchunyangmdrnurmakadiaberkata,"B¥k:I_
itu  yang  aku  mcksul:ken.  ckan  tctapi  yang  aku  maksud  adalch
me#!.#ggrfu);a  j7aJ`fl  #/ama.')  Sementara  riwayat  yang  berasal  dari

jalurAsy-Sya'bi,dariMasruq,darinyadisebutkan,i;5t;3}Z;i>jlzq
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i'.:..i

j±i ir i¥ ifi g±i a d!; ei aij 66' Cf ±i 3i3

±£3tdii€¢a3try'q+:'®#i£+3¢3*3rfetrz.drA
datang alas kalrdm suatw masa melainkan ia lebth buruk da:ri yang
sebelunnya.  Ketahvilch aku tidak maksudkan  peminiril. lebih baik
dart pervimpin sebelumnya dan tidak pula tahan yang lebih bdik dari
tahai sebelunnya. Akan tetapi [yang aku maksudkan adalch] ulama-
ulana dan ahli-ahli frkth kalian. Mereha meringgal dan kdian tidak
menem:ukan pengganti bagi mereka.  Lalu datang orang¢rang yang
memberifatwabedasarkanpendapatmerekd).

Dalam redaksi lain darinya melalui jalur ini disebutlran,  3li t;3

dy:i}; 3¥qi j 63if ij LaijL iJ: t5rfuoi  +Gi! :gi'3  `€fe3 jdrql  3:;£
'®¢f#)   'Frlt;!`  'rf;g±   (Yang   dinaksud   bukanlah   botnyak   atou

sedikitnya   hlyan,   akan   tetapi   meninggalnya   para   ulama,   laha
datanglah orang-orang yang menberi fatwa dalam berbagal u:rusan
berdasar;ken    pendapat    mereka.    Mereka    malukal    Islam    dan
me7IgAancarfo»zz}i«). Ad-Darimi medwayalkan yang perfama melalui
Asy-Sya'bi  dengan redaksi,  fG  ir  lr=4>i  'd¢  j;i  t=j (Mafag«dfu

bukan  suatu  tahan  lebth  malrm:ur  dibanding  tahan  sebelum:nydy.
Sedan8kan  redaksi   selebihnya   sama   dengan  redaksi   sebelumnya
disertai tanbahan, +3\±? (Daq sebaz.fr-bczz.A ha/z.a») sebelum redaksi,
•i+]rd]¢Danchli-ahiifrkthkalianD.

Para ulama mengcmukakan kemusykilan pula dengan zaman
Isa  bin  Maryam  setelah  zaman  Dajjal.   Masalah  ini  dijawab  AI
Karmani bahwa maksudnya adalah nasa setelah Isa, atau maksudnya
jenis  daripada  zaman  yang. terdapat  padanya  peminpin-pemimpin,
bila tidak maka sudah diketahui bchwa nasa nabi yang ma'shum tidak
mendliki keburukan.

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  mungkin  juga  yang  dinaksud
adalah zaman sebelum muncul tanda-tanda kianat besar saperti Dajjal
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dan  sesudalmya,  dan  maksud  zaman-zaman  adalal  pefoandingan
dalan  keburukan  sejak  mapa  AI  Hajjaj   dan  sesudahnya  hingga
kemunculan  Daijal.   Sedan8kan  nasa  nga  meniliki  hukim  yang
dimulai dari awal.

Mungkin juga maksud dari nasa-nasa tcmsebut adalch nasa-
nasa  sahabat.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  merekalal  perkataan  rfu
ditujukan  hingga  khusus  bari  mereka.   Sedan8lrm  nasa  sesndal
mereka bukan yang tidak dilnaksudkan dalan hadits itu. Akan tctapi
sahabat sendiri memahami hadits itu berlaku urmm. 0leh karena ittL
dia membawakan hadits tersebut sebagal jawaban untuk mereka yang
mengadukan keadaan AI Hajjaj  seraya menerintahkan mereka agar
bersabar.   Sementara  semun  yang  mengadu  atan  sebagian  mrfu
termasuk   tabiin.   Ibnu   Hibban   berdalil   dalam   kital]   +1sA-ShaAz.A
menunjukkan   bchwa   hadits   Anas   tidak   berlaku   umun   dengan
mengemukakan hadits-hadits yang disebutkan tentang Maldi. Dinana
disebutkan bahwa dia akan memenuhi dunia dengan keadilan setelal
§ebelunnya dipenuhi  dengan kecurangan.  Kenudian saya dapadrm
dari Ibnu Mas'ud pendapat yang bisa dijadikan penafi;ir bagi hadits
tadi, yaitu riwayat yang dikutip Ad-Darimi melalui [garmd yang Aastz»
dariAbdullah,diaberkatftyd€!6i.ii5t5P.16?}3£3§!iG;Z±aJfi

¢fo$1'::::1(Tidakdatangataskanusatuinhamelainkandinlebth

buruk daripada yang sebelunnya. Ketahailch aku tidak maksudkan
tahun).

Ked«¢, hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan melalui Abu
AI   Yanan,   dari   Syu'aib   dari   Az-Zuhri,   dan  dari   haail,   dari
saudaranya, dari Sulaiman, .dari Muhammad bin Abi Atiq, dari Ibnu
Svihab,  dari  Hindun  binti  AI  Harits  AI  Firasiyyal.  Ismail  yang
dimaksud  adalah  Ibnu  Abi  Uwais,  saudaranya  adalah  Abu  Bar
Abdul Hamid, dan Muhammad bin Abi Atiq adalah Muhammad bin
Abdullah  bin  Abi  Atiq  Muhammad  bin  Abdullal bin  Abi  Bakar,
dinisbatkan    kapada    kakeknya.     Denikianlah    ham    Bukhari
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menyebutkan sa»ad yang  panjang  setelah szz»ed  sebelumnya  yang
lebih ringkas,  karena dia telah menyebutkan sa»ed pertama secara
tersendiri  dalam  pembahasan  tentang  tata  kama  secara  lengkap.
Ketika dia menyebutkannya di ten:pat ini dari pchwayat yang sama,
dia pun mengiinginya, dengan sa»nd lain lalu  disebutkan  menurut
redaksi sa7zed kedua  Ibnu Syihab yang merxpakan guru Abu Atiq,
dialah Az-Zuhri yang menjadi guru Syu'aib dalam riwayat ini.

-9;+(:i+ ®fu` .=:..I I:a alindun bind AI Harits ALL Firasiyyah).

Kata a/ Jirtzasz.)giaA  adalah penisbatan kapada bani Firas,  salah satu
marga  daripada  suku  Kinarmh,  dan  mereka  adalah  saudara  bagi
Quraisy.  Hindun adalah istri Ma'bad bin AI Miqdad dan ada yang
mengatakan  bahwa  dia  tergolong  sahabat.   Sebagian  pembahasan
tentang ini sudah dipaparkan pada penbahasan tentang ilmu.

Gj  ai9'  iiL3  ±i>  &1  j>  &1  'Jjl3  faii}  ¢asw/#//aA  £4W

terbangu:n di suatu malarrl dalam keachan terfejut). Kata lailah dan
kata /zzrz'gAa»  menunjukkan  keadaan.  Dalan  riwayat  Sufyan  bin
Uyalnah   dari   Ma'mar   riaperti   yang   telah   disebutkan   pad
pembahasan   tentang   ilrm-   disebutkan,   3ia'   tJl;   ±±=:~}   @e/z.a"
ferbangef# dz- szfafo m&/a7»J. Di tempat ifu dijelaskan tentang kata Dli

dan riwayat di bab ini menguat]ran kebelndaan lafazh tersebut sebagai
tanbahan.  Dalam riwayat Hisyam bin Yusuf  dari Ma'mar, tentang
shalat malam, dinukil redaksi hadits yang sama hadits dalam bah Lini,
akan  tetapi  tidak menyebutlrm kata  Gj,  sedan8kan  dalam riwayat

Syu'aib tidak memcanttmkan kedLianya sekaligus.

h^  ufi;.  Jri  Q3diou  mengucapkan,  "Maha  suei  Allah.")

balan  riwayat   Sufyan  disebutkan,   dl   a`==.   :Jdi   (n¢:afafl   be/I.azf

me»grfcapfan,  "lA4laAa[ Safcz. i4//aA. ') Kenudian dalam riwayat Hisyan
bin Yusuf, dari Ma'mar pada penbalasan tentang pakaian disebuthan,
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^ch\.1\.'ti\.'\..'J:;±'3b:)J±I\'c'±±=*\(Beliauterbangundimalamharidan

mengucpakan, ``Laa ilaaha illallah. ')

c#.I de aigll  Jjji liti3  .o!:ij;±j°i if ai  J}'i ii6 fapa yang 4//aft
tw:runkan  dari perbendaharaan-perbendcharaan,  dan  apa yang IIta
turinkan  malam  ini  dari funah-fiinah).  Dalan riNIayat  sehain  AI
Kasysnihani  disebutkan  dengan  redaksi,  'JjJ'f  I;e3  /aan  ape  )/a»g

dz.furzfnha»/.   Sementara  dalam  riwayat  Sufyan  disebutkan  dengan
redaksi,    c*:`3fi°l  af  a:;;  lie3  tc¢°I  6£  ii:ill  'Jj'i'i  lie  r#pa-ape  y&ng

diturwhka:; malan inn  dari fi;nch-ftfroh  dr; apa-dya yang  dibuka
daripada perbendcharan-perbendaharaan). Sen!e;p:kAIaL than rivayat
Syu'aib disebutkan, c#.I S JjJ'i I;I;3 ct:13fi®I ir 'Jjj'i I;6 /21p¢-apa )J¢ng

diturunkan  dc[ri perbendaharan-perbendeharaan  dan  apa-apa yang
dz.fw"Hha#   dart. ¢fHch-/irfuafa/.   Dalan  riwayat   Ibnu  AI  Mubarak
disebutkan redaksi  serupa akan tetapi  ada bagian yang didahulukan
dan ada pula yang dialchirkan. Lalu di dalamnya disebutkan, 2S?I de

/I)arz. PgivaA/,  yalmi  kata flf»aA  dis:butkan  dalan  bentrk  tunggal. .
Penjelasan maks`}d `berbendaharaan" telah diulas pada pembahasan
tentang ilmu. Kata.inca pada kalimat mac area/a berfungsi sebagai
kata tanya yang mengandung makna takjub.

Ofj\3il .±.I:j¢ RE,i.S (Siapa membangunkan pemilikpenthk

famar-hanear/.    Demikian   redcksi   yang   dinukil   oleh   mayoritas

periwayat.   Senentan   dalan   riwayat   Suf3ran   disebutkan,   ljis.#

@a#gr/nha»/aA/,   maksudnya   dalam   bentuk   pertanyaan.   RIwayat
dengan redaksi,  lrifi  ¢a#gr.mha#/aA/  menun].ukkan bchwa maksud

redaksi    "siapa   yang   membangunkan"    adalah    dorongan   untuk
membangunkan mereka.

':i:¢±.;S±'iE(I:jl'J..±quaksudrya,istri-istribeliouagarmereka

sAa/af/.  Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, €a±4£ cg.
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ff7z.»gg¢ mereha sAa/afJ. Namun tambalian ini tidak tercantum dalam
riwayat-riwayat lairmya.

¢51` a -tyir ¢L;) q3erapa banyak orang berpakaian di dunia).

Dalan riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi, Lj rfl4l¢ha berap¢

ba#}JtzfrJ. Sementara dalan riwayat mnu AI Mubarak disebutkan,  i+3 I:
-*S   (Wahai  berapa  banyak  orang  berpakaian).  Dalarn  rivayat

Hisyan disebutkan dengan redaksi,   *9®1 i}£ 3€Z?G 6edull g! a;p6' ir a+

(Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, telakyang pada Hari
Kz.amafJ.  hi  menguatkan  apa  yang  menjadi  pandangan  Ibnu Malik
bahwakatarztbbalebihbanyakdigunckanintukmenunjukkanjumlah

yang   banyak.   Dia  berkata,   "Mayoritas   pakar   tata  bahasa   Arab
mengatakan  kata  tersebut  menunjukkan  jumlah  yang  sedikit  dan
makna yang dikandungnya untuk nasa lampau. Nanun yang benar,
maknanya secara umum meninjukkan jumlali yang banyck,  den ini
menjadi konsekuensi pemyataan Sibawaih, ketika dia berkata dalam
"bab kam",  `Ketahuilah, sesungguhnya foam dalan suatu berita tidak

memberi  makna  kecuali  makna  yang  diberikan  oleh . kata  refbba,
karena makna keduanya adalah sana, hanya saja faczm adalah I.sin dan
"bbcz  bukan  I.sm'.  Tidak  ada, perbedaan bahwa  makna ham  dalan
kalimat berita adalah menunjukkan jumlah banyak.  Kemudian tidak
ditemukan  dalan  kitabnya  keterangan   yang  menyelisihi  hal   itu.
Dengan   demikian   benar   bahwa  inadzhabnya   seperti   yang  kami
katakan  dan  hadits  pada  bab  di  atas  menjadi  pendukung  baginya.
Dengan demikian maksud hadits bukan berarti orang saped itu hanya
sedikit, bahkan artinya bahwa perempuan-perempuan yang meniliki
si fat   saperti   itu   sangat   banyak.   0leh   karena   itu   apabila   ham
ditempatkan pada posisi 7"bb.a niscaya bagus."

Dia   berkata,   "Pendapat   yang   benar   adalch   makna   yang
` dikandung r«bba tidak hanya untuk nasa lampau, bahkan bisa juga

untuk nasa  sekarang  dan  akan  datang.  Sementara pada hadits  tadi
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telah berkunpul antara makna sekarang dan clan datang. BimTrm
untuk makna lampau sangatlah banyak."

Sedan9kan  mendchului  kata  rztbba  dengan  kafa  panggilan
seperti  pada  riwayat  Ibnu  Malik,  maka  dikatakan  yang  dyanggiv
padanya tidak disebutkan, yang seharusnya adalch, "Walal riap yang
mendengar...."

-{S\`    a   -*.!ife    a:elakyang   di   akhirat).   Tysth  bckaln,

``Kebanyakan  periwayat  menukil  dengan harakat hasrnd pada Ean

3ZJGuntu]cmenunjuldrmsifatbarikatarzfbha."

Ulana  laimya  berkata,  `Lebih  tapat  bila  dibdi  hardy
dfaa7„maA dengan menyisipkan m«bfnda ` dan kalinat ini pada porisi
si fat, yakni dia telanjang. Sedangkan ]rata keria yang bckaifro dengan
kata "bba tidak disebutkan."

As-Suhaili  berkata,  `Tandangin  paling  bagus  adalal ,dibdi
harakat Azrsrch sebagai sifat karena ndha adalal hurufjer7. afro yang
menyebabkan   kata   sesudahnya  diberi  harakat , hasnaA)  dan  bisa
dijndikan   pembuka  perkataan.   hi   adalal   pandrngr   Sibavaih.
Menunt  AI  Kisa`i,  dia  adalah  ism  7»efbfq[dr` dan kafa ]rmg dihi
harakat dfoammaA adalah pelen9kapnya. Pendapat ini dipegapgi olch
sebagian syaikh kant."

Teljadi  perbedaan  tentang  maksud  kata  `bexpakain"  dan
`1elanjang",hinggamelahirkanbeberapapendaprtydiantarmya:

1.          Bexpakaian  di   dunia  dengan  mengenakan  pakalan  knpena
memiliki  kecukupan,  nanun  telanjang  (tck  bapdian)  di
akhirat karena tidck nda amalamya ketika di chmia

Mengenakan pakalan yang  sangap tranapalan schinggr tidck
menutupi  aurat.  Maka  di  althirat  dia  dihuktm  deBgap  card
ditelanj angi sebagal balasan atas pchuatanya itiL

Mengenakan  pakaian  dari  nikmat  Allah  dan telapjang dari
kesyukuranyanghasilnyatampakdialthintbenpapal)ala.
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Jasadnya belpakaian akan tetapi dia menjulurkan kerudungnya
ke  bagian  belakangnya   sehingga` tampak  bagian   dadanya
sehingga tanipak telanj ang sehingga dia dihukum kanenanya di
akhirat.

Berpakaian karena dinikahi laki-1aki shaleh namun telanjang di
akhirat dari  analan.  Keshalehan suaminya tidak belmamfaat
baSnya saperti firman Allah dalan surch AI Mu`minuun ayat
101,    .;€£±  ++:firf  'sta-idaklah  ada  lagi  pertalian  nasab  di

a7zfara mereha/.  Pendapat teralchir ini  disebutkan Ath-Thaibi
dan   dia   mengungguH[annya   karena   selaras   dengan   latar
belakang hadits. Meski redaksinya disebutkan untuk istri-istri
Nabi  SAW,  tetapi  yang  menjadi  pegangan  adalah  cakupan
umum redaksi. Pandangan serupa dikemukakan pula oleh Ad-
Dawudi dimana dia berkata, "Berpckaian karena kemuliaan di
dunia disebabkan mereka pemilik kemuliaan, namun telanj ang
pada ` Hari  Kianat.  Mungkin  juga  maksudnya  telanjang  di
ncka."
Ibnu Baththal beckata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa pemberian pert)endaharaan menimbukan  fitnah dan manusia
berlomba-lomba mendapatkamya sehingga teriadi paperangan. Beritu
pula  timbul  keba]chilan  dengan  mencegal  hck  orang  atau  timbul
kean9ln]han  sehingga  menjerumuskan  pada  sikap  berlebih-lebihan.
Nabi SAW ingin memperingatkan istri-istrinya dari hal itu semua dan
demikian  juga  selain  mereka  yang  sampai  padanya  hal  tersebut.
Kemudian yang beliau maksudkan dengan sabdanya, i3}£ # (Sz.ap¢

yzz»g  mem4a»gr.»ha»)  adalah  sebarian  pelayannnya.  Sq>erti  ketika
beliau  berkata  di  perang  Khandaq,  f:}±jl  7*+;  €jl3  ri  (Sz.ape  )Aa»g

mendatangkan    kepadaku    berita    haum    itub.   Mcksndn::ya,   palal
schabatnya.

Dalam hadits  ini  terdapat  anjuran berdoa,  mcrmdahkan diri
dan  pasrah  kepada  Allah  saat  teljadi  fitnah,  terutama  pada  waktu
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malan  karena  besarnya  harapan  untuk  dikabulkan,  agar  fitnah  itu
dihilan8kan atan orang yang berd6a serta yang didockan selanat dari
fitnah.

7. Sabda Nabi SAW, q ;r€ii £S^:Jl \=i> :):i * "BaraHgrl.¢pa

membowa serljata kepeda kc[mi maha dia bukan bagian duri kami:.

+i # &i jfa &i 'jjij aoi fe &1 'g£; * Lrf: &1 * if_,,

•£ Jj; £fro, fe Jii * :Jj
7070.  Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW

bersetoda,  "Barangsiapa me:mbawa sedyqta kapada ka:mi maka bukan
bagian dari kami. "

fe :)== # :'Jj iJ # a, jfa 9#, Jf jLJ;-d: i=
•¢ rf ffro,

7071.   Dari  Abu  Musa,   dari  Nabi   SAW  beliau  bersabda,
"Barangsiapa me:mbowa sertyata kepade kanl maka dia bu:ken bagian

dart kami. "

Ji; -y :Jj i3 rfe i,
9*T u2 £i; :urfui ir'

ui t+ ',i£ J=
j= +:Lit

•,,a, 6' ;i u2 #
7072. Dari Ha]rmiam, aku mendengar Abu Hurairah, dari Nabi

SA:W';   bdian  belsatoltoda,   "Janganlah   salah   seorang   dari   kamu
mengrrahkan sekyata kepada soudaranya. Karena sesungguhnya dia

72   -FATHUL BAARI



tidak tchu barangkali syctan mencabut da:ri tangannya sehingga dia
tdyerurn:us dalam lubang neraka. "

-Lil Ji= Uf 1: J,*, 'ri' :,Jj eta
J,

\
&1
E|

]jL; al' 'jd; try®i u; ffu JiJ

®,

LJf>

6,

J,
•*, :Jc .¢,fa iLff

7073.  Dari  Sul3ran,  dia  berkata:  Aku  berkata  kapada  Amr:
Wahai  Abu  Muhammad,   en8kau  mendengar  Jabir  bin  Abdullah
berkata,  "Scorang  laki-lalri  lewat  di  masjid  membawa  anak  panah
maka   Rasulullch   SAW   busabda   kapadanya,    `Pegrng/aA   maftz
pa7zaAny¢ '. Dia berkata, `Benar'."

•®f ;,`c  .\a'jL! c'j.i :I: f{:,L; >=:=J®i us! ;; isJ `Oi ;\i :;

• qu I,J=J i `tiJ# 'ifl;
E2

7074.  `Dari  Jabir,  bahwa  seorang  laki-lahi  lewat  di  masjid
mcmbawa  anak  panah .yang  tampak  mata  panahnya.   Maka  dia
diperintahkan   untuk   menegang   matanya   agar   tidak   menggores
scorang muslin.

d! +kf ; I;! :]6 i3 9S &i jfa 'dl tf cij; df if
_,,

:]j ;i-  i@,fa  i; ±i=j; Ji` i=3 -qjL  uT3; ;i-  L`;;i;
•::; 1{;; :Apt:=j®l :r llii 'irf±; .Jf -gz<j :+±j;:

7075.  Dari  Abu  Musa,  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda,
"Apabila salah seorang hamu lewat di masjid kami -:ton di pasar

kami- sedang did membowa anak panah maka hendaknya memegang
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mata panahnya  -atzNI bdian bersabda,  `Hendaklah  menggenggam
dengan telapak tangannya'- agar tidck ada sesuatu yang mengenai
seseorang dart koum muslindn. "

Keteranfan Hadits :

Gab   sabda   Nabi   SAW,   ``Barangsiapa   membowa   senjata
kapada kami maka dia bukan bagian dari kant). DLa, rme;nyed"f kannyal
dari hadits Ibnu Umar dan dari hadits Abu Musa. Pada bah ini haam
Bulchari menyebutlran tiga hadits laimya, yaitu:

Jlerffrmf a dan Aadrfqi  hadits Abu Ibnu Umar dan Abu Musa
RA

c:stJ`  SS ',Ji3. .S  a}arangsiapa  membowa  seoyata  kepada
faamzJ.  Dalam  hadits  Salanah  bin  AI  Akwa'  yang  dikutip  Imam
Mus,:\im. 'Li1\ \±± :}=. .S a}arangsiapa mengihunushan pedang alas

faJpmz/.   Maksud   hadits   adalah   membawa   senjata   kapada   kaum
muslinin  untuk  memeranri  mereka  tanpa  alasan  yang  difoenarkan,
karena   pelbuatan    ini    bisa   menakuthan   kaum    muslimin    dan
meninbulkan   -kegalauan    dalam    hati    mercka.    Seakan    beliau
menggunakan  kata  `inembawa"  sebagai  kiasan  bari  `inemeranri"
ataii  `tryembunuhan"  karena  adanya  konsekuensi  antara  keduanya
S-unun

Ibnu   Daqiq   AI   Id   beckata,   `Kemungkinan   maks]id   dari
`    embawa" , adalah   apa   yang   berlawanan   dengan   `ineletakkan"

sehingga   dia  menjadi  kiasan  menggunakannya  untuk  belperang.
Mun9kin  juga  maksud   `inembawa"   adalah  membawanya   untuk
niaksud menggunakarmya bexperang berdasarkan redaksi,  \£:i3  (4#as

Aiamz). Ada pula kemungkinan maksudnya adalah membawanya utituk
menchaskainya.   Terlapas   dari   semua   itu,   di   dalamnya  terdapat
indikasi  pen8haraman memerangi  kaum muslindn  dan  mempersulit
merdr"

74  -FATmBAARI



Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini telch disebutkan dengan
reda]k:si,  I:S;lrm  \:$3   'j¢P  .S   ¢arangsiapa  menanpalckan   senjata

*epczda  fromz),  seperti  yang diriwayatkan AI Bazzar dari hadits Abu
Bakrah,  dari hadits  Samurah,  dan dari hadits Amr bin Auf.  Namun

pada scz7®czd semuanya terdapat cacat ringan namun bisa menguatkan
satu  sama  lain.  Dalan  riwayat  Imam  Ahmad  dari  Abu  Hurairah
disebutkan   dengan   redcksi,   ¢   :r€i3   |¥1    U`e3   Jf   rB&7~cz#grz.Gpo

melempari  kant  dengan  anak panah  rndca  bukan  dart  kami). DLa
dalam riwayat Ath-Thabarani dalan kitab 4/ 4usaffe dengan redaksi,

jjJl /m&/amJ sebagai ganti I;3l /cz»akpa!»aA/. AI Bazzar juga menukil

dari hadits Buraidch sama sapertinya.

S {r={5  rB#ha# bagz.a# d¢r!. hamz.). Maksudnya, bukan di atas

jalan kami.  Atau bukan mengikuti jalan kami, karena termasuk hak
seorang muslim adalah diberi pertolongan dan bexperang membelanya
bukan menakut-nakutinya dengan membawa senj ata kepadanya untuk
memeranginya atau membunuhnya. Serupa dengan ini sabdanya,   i;

+jfj.I 32i3 Sjl±j.I +:i. a S :r:iJ ¢ ;r:ii `a; tBarangsl.apa menlzJtt
kant maka bwhan dart kant,  dan bukan termasuk deri kawi orang
menanpar.-nanpar pipi dan merobek-robek bofu). Kisa. ini befkerlann
dengan  orang-orang  yang  tidak  men8halalkannya.  Sedan8kan  yang
men8halalkannya   maka   dia   menjadi   kafir   karena   men9halancan

peckara  yang  diharankan  setelah  texpenuhi  syarat-syaratnya  bukan
sekedar   membawa   senjata.   Namun   pengertian   yang   lebih   tepat
menurut  kebanyakan  ulana  salaf  adalah  memberlakukan  redaksi
hadits tanpa menakwikannya agar lebih mendalam untuk mencegah.
Sufyan bin Uyainah biasa mengin9kari mereka yang memalingkannya
dari  makna lahimya.  Dia berkata,  "Maknanya,  `bukan  di  atas jalan
kami'." Dia bexpendapat bahwa tidck menakwilkannya  lebih utana
berdasarkan apa yang telah kani  sebutkan.  Ancaman tersebut tidak
mencakup  mereka  yang  memerangi  para  pembangkang  kebenaran.
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Mcka hadits ini  dipahani `untuk para pembangkang dan siapa yang
memulai peperangan dalam kezhaliman.

jEed.gr,  hadits  Abu Hurairah RA  yang  diriwayatkan  melalui
Muhammad, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam.

I:twfu., S±1 J\.,°iJ5j}  ri'¥  (Tidak boleh salah seorang karnu
me#grrafeha#   se#/.c!fa!   *eprda   scz"drra#);a/.   Demikian   disebutkan
dengan  mencantumkan  hurLlf );a`  dan  ini  adalah  bentuk  »cz,  yang
bemakna  larangan.   Nanun  sebagian  periwayat  menukil  dengan
redaksi lafal,   :ri;; 'Y  r/a»gr» me»grruAha»/,  tanpa mencantumkan

huruf ya ` dan ini adalah bentuk larangan, den kedun versi ini sana-
sana boleh.

•J:. a `tft 0®` .:}fi g;l± '¥  'utS  (Karena sesungguhnya dia

tidak tahu  baranghali  ayetan  mencabut  dari  tangannya). Kata .Cft

menggunakan hunif ghaz.n. AI Khalil berkata pada pembchasan 9hain,
`Kalinat,  #aeagfo¢ ryaz.ffoa# ba!z.#a a/ qawm, artinya syetan mengadu

mereka satu sana lain dengan tujuan merusak. Di antaranya fimin-
Nya dalam surah Vuusuf ayat loo, d3>; £!3 ¢;{€ ®\£;±}i i}` °®i *i ir

(Sctelch   syctan,  merusak   habungan   antora   aku   dan   sandara-
sazfdr7iafu/.  Sementara dalam riwayat AI Kasymihani menggunakan
huruf az-# (Cj+.) yang bermakna merebut. Contohnya, #aza '¢ bisafem

artinya dia melemparkan anak panah. Maksudnya, `dia memperdaya di
antara mereka hingga  salah  satunya  nienebas  yang  lainnya  dengan
senj atanya lalu syetan merealisasikan tebasannya itu.

Ibnu    At-Tin    berkata,    ``Arti    kalimat   );a#zz.'wfaww    adalah
mencabutnya  dari  tangan  orang  itu  dan  menimpckannya  kepada
saudaranya,    atau    dia    mendorong    tangannya    agar    menimpa
sandaranya."

Sedangkan An-Nawawi b?rkata, "Kami melafalkannya ulan
juga dinukil Iyadh dari semua riwayat Muslim- menggunakan huruf
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czz.7€ yang artinya melempakannya di tangarmya serta menjadikannya
tepat sasaran. Siapa yang meriwayatkan dengan hunif g%¢z." maka dia
berasal    dari    kata    a!/    I.gfor¢¢`    /me7#perdrya/.    Maksudnya,    dia
merealisas-ikan pukulan itu."

. ft\ ®ti ~{;i:  a gs (Maha dia terjatwh dalan lubang nerake).
Ini  adalal kiasan tejerunusnya seseorang dalam perbuatan maksiat

yang  _men8hantarkannya   masuk   neraka.   Ibnu   Baththal   berkata,
"Maknanya, dia merealisasikan ancaman atasnya. "

Dalam  hadits  ini  terdapat  larangan melakukan  sesuatu  yang
menggiring seseorang kepada perbuatan terlarang meskipun larangan
itu  belun  pasti  dilakukan,  balk  dia  bersungguh-sungguh  atau  pun
hanya  bermain-main.  Disebuthan  dalam  hadits  Abu  Huralrah  yang
dikutip  Thnu Abi  Syaibah dan selainnya dengan sa7i¢d yang  mczrfw '
melalui Dhamrch bin Rabi'ah,  dari Muhammad bin Amr,  dari  Abu
Salanch, darinya,  6GLi 'o6 it!3 !fu.}ir jfql j'! 3tai I;i f*i :;i5 3£giv.I

f!k)*h(Paramalalkatmeinats'alchse;rangrirmjihamenunjuk
ke   arah   orang   lain   dengan   best   toy am,   meskipun   itu   adalch
sawdara7!)/a sebapak da# fez.b#/.  At-Tirmidzi meriwayatkan melalui

jalur  lain  dari  Abu  Hutairah,  dengan  sfl#¢d  yang  7"attg#/ melalui
Ayyub, dari Ibnu Sirin, darinya. Asalnya diriwayatkan juga oleh At-
Tirmidzi dengan scz#ad "awgw/melalui Khalid AI Hadzdza` , dari Ibnu
sirin dengan redaksi, ife;I;jot a:a}' !h.}={ gi j! 3ai # fBa[rangsi.apa

mendyuk ke arch soudaranya dengan best tdyam maka dia dilaknat
oleh para malandt).

Setelah  meriwayatkannya,  At-Tirmidzi  belkata,  `Hadits  ini
hasan shahth gharib."

Hadits  ini  juga  dinyatakan  sAafrz.A  oleh  Abu  Hatim  melalui

jalur ini dan dia berkata pada jalur Dhamrah, `Munkar."
At-Tirmidzi  meriwayatkan  dengan  scz#czd  yang  L5faa4z.ft   dari

Jabir, 'Y;;:i  ';i;:JI  jp\isJ .Oi ;iL3  S;i> &1  j=p  &`  'J:}:.3 u€J` ¢as#ha//aft
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SAW  melarang  saling  me:mberi  pedang  dalan  keadaan  terhanus).
imam Ahmad dan AI Bazzar mengutip melalui jalur lain dari  Jabir
dengan redaksi,    I:;;.  6ji:+i u+;; e i:p:!; ;  ai=..3  g;£>  &`  i:P  ;gill  3j

?' a®+pi=i3 {j;iii fj;i ir ii! giii p £3i p'f :'jd3 ;jii; j± a{£:ii aj"jca:
'.If;1l  gJJ;a, (Sesungguhaya Nabi SAW melewati suatu koum dalan satu

mdylis  yang  masing-masing  menghanus  pedang  mereka  kemndian
saling    memberi    tanpa    disarungha:n.    Maka    beliou    bersabda,
``Bukankah alou telah nelarang perbutan ini? Apabila salch seorang

kamu    menghunus    pedangrlya    dan    ingin    memberikan    kapade
soudaranya,  maka  hendaknya  menyarungkannya  lalu  memberikan
kepadasandaranya.'')

haam Ahmed dan Ath-Thal>arani meriwayatkan pula dengan
sa»czd yang /.a){)q.d dari  Abu Bakrah dengan redaksi  serupa nanun
dengan tanbahan,   :C>i 3'jG; .Oi S136 A£;:. a+a>i :)i. li! tlis :}ii # &` :;1'
'ttb,'d!rd..*'ti:+±SS(Allah;elaknatorangmelakukan'ini.Apabilasalah

seorang Jcamu mengh:unus pedangnya dan ingin memberikan kepada
soudaranya      maka      hendaknya     menyarungkannya      kemulian
memberikankepadanya).

Ibnu AI Arabi berkata, "Apabila orang menunjuk dengan besi
tajam patut mendapatkan laknat maka bagaimana dengan orang yang
memulkulkannya? Hanya saja dia mendapalkan laknat bila isyaratnya
itu  dalam  rangka  ancanan baik  sungguh-sungguh  atau  main-riain.
Chang   bemain-main   diberi   sanksi   karena   rasa   khawatir   yang
ditimbulkannya terhadap  saudaranya. Nanun tidak tersembunyi  lagi
jika  dosa  orang  bemain-main  lebih  rendah  dari  dosa  orang  yang
sungguh-sungguh. Hanya saja dilarang saling memberi pedang dalan
keadaan   terhunus   karena   dikhawatirkan   teljadi   kelalaian    saat
memberikannya sehingga bisa ted,atuh dan menyakitkan."

iKee7»paf, hadits Jabir RA.
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jjii}, : I:jf rHha berhaf¢ Aepada 4mr). Maksudnya, Ibnu Dinar.

Hal  ini  ainyatakan  secara tegas  dalan riwayat  Muslim.  Sedangkan

yang mengatakan "benar" adalah Amr bin Dinar sebagai jawaban bagi
perkataan Sufyan kepadanya,  t*G  i:j9=Ji (4paha.fe e#gfrow me%de#gczr

Jczbz.7J. .  Pembahasan  tentang  itu  telah  dipaparkan  ketika  mengulas
masalah masj id pada pembaliasan tentang shalat.

f*€u; rBeberapcz   cz7cczfr  pcz7!czfe/.    Kata   asfect7#   adalah   bentuk

jamck yang menunjukkan jumlch sedikit. Hal ini menunjukkan binwa
maksud pemyataan pada jalur pertama, yaitu bisz.Aaam  /a!»afr pa«aA-
cz#czA pcz7faAJ,  maksudnya  adalah  dalam jumlah  yang  sedikit. .Dalani
riwayat    Muslin    disebutkan    bahwa    orang    yang    lewat    itu
meusedekahkamya.

I`J.:  rf  ore/aA  f&mpak/.  Dalam riwayat  selain AI Kasymihani,

tf*i @z.fampckha»J. Sedan8kan kata a»-nndAw"/ adalah bentuk j amak
dari  kata  »czdfe/.  Jamak  kata  ini  menjadi  »id#aa/.  Kata  an-»asA/zf
artinya bagian taj am daripada anak panch.

q!!}e:± 15:k. .oR 'r+fe  a}eliou pun memerintahkannya memegang

mafa pedrngny¢J.  Ini menafsirkan perkataarmya dalan riwayat lain,
q!,I:a:...:3lijAa:ahanmatapedangnya).

\L};i S±*1 '¥ (Jangan menggores seorang muslim). \ri adalch

alasan  bard  perintch  untuk  memegang  baSan  mata  anak  panah
tersebut.  Sedan8kan  kata  a/ hadp;  /goresa»/  adalch  awal  daripada
luka.

IKe/I.i„¢, hadits` Abu Musa dan hadits ini diriwayatkan dengan
sanad hadits, 't:*J\ \4£ '.)25. °S (Barangsiapa membawa sekyato atas

kaniD.

E'; fJii } lil |#pabz./a sa/aA seora»g ham« /ewf ../. Di sini
terdapatketeranganb;hwahukumberlakuumumbagisemuam"ha#a/
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(orang  dikenai  beban  syariat).  Berbeda  dengan  hadits  Jabir  yang
khusus kejadian tertentu sehingga tidak dapat diberi makna umum.

ife  .;jafi   (Mdka   din  hendaknya  menggenggam   dengan
fefapal: to»gzzrmytz). 'Maksudnya, menegang bagian mata anak panah
itr.   Tetapi  maksudnya  bukan  kekhususan  hal   tersebut.   Bahkan
sebaiknya diusahakan  agar tidak meninpa  seorang muslim  dengan
cara apa pun saperti yang ditunj`mran oleh alasan dalam sabdanya,  bi

;:;+,\€±'€al;13\'c\'1>fl`*±(Agarsesuatudariny.a.tidakmenimpa
seseorangdicLrfuahaummuslimin).Kalim;ah`ri.Ori(Diamenimpa)

malrmdnys  adalah  karma tidak  suka  ia mengenai.  Dalan  riwayat
Muslin  dischutkan,  q{  `rt£±;  it,  tHgrr  z.a  fz.dr*  me»gen¢z).   hi

menguatkan madchab  para ulama Kufah  tentang  menyisipkan  kata
yang teahapus pada lafach sapertinya haam Muslim menanbahkan di
alchirhadits,gi=iii;ji3j!E2z*Jbdjl:.tsehagz.anha]"I.me»grczfngha#fe

wdych schagiv yang Lain).

Ini adalah kiasan tehadap apa yang tedadi tentang paperangan
kami satiL sama lain pada perang Janal dan Shiffin. Pada kedua hadits
ini terdapat kctrmngan pepgharaman mrmerangi orang muslim dan
membunuhnya   serta   ancaman   keras   tentangnya.    Begitu   pula
pengJiaraman  melalmlran  sebab-sebab  yang  bisa  menyakiti  muslim
dengan cara apa pun Jedi, hadits ini merupakan dalil bagi kalangan
yangmengatakanbahwaschailmyapintukerusakanditutuprapat.
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8. Sabda Nabi SAW, uar? +Cj •+ ft(ft €*rfe;j'`
C`Jangan kamu kembali sesudahku menjadi krfu, dimana sebagian

kamu menebas leher sebagian yang lain."

'.+\;,,  :;i,,3  g:i=  i„  i:a  fljj),  :j\;  :A"  i;i  ,Jl:  ::j\:  j±=,  :+
S

•J# @'i33 c.6jL; pro,

7076. Dari Syaqiq, dia berkata: Abdullah berkata, `Nabi SAW
bersal]da,   `Mencact  muslim  adalah  keifasikan  dan  memeranginya
adalchkehafuran'."

c£+; lj=}€ fy :Jji; i3 ,4S &1 jfa €jl a+ iji :;i Lrf:I
.                               `                                                    ,       -                              ,

•ri;Lj,fa;i,i; `';fir
7077.  Dari  Ibnu  Umar,  bahwa  dia  mendengar  Nabi  SAW

berszhoda, ``Jangan kamac kembali sesedchnya mekyadi ka:fa., dinana
sebagian kamu menebas leher sebagian yang lc[in. "

c,: i+3i * * rif a; ifef S >T I;; i£3- :i; df if
i,                                                ,

|ai 'ljf i3 # &i uk &i 'jji; Oof -:*f u3f if ;i; df
ife ui  :'jj .ikf @'ji;3 &i  :ij'j 9iii fi; gf 'Oj;Ojj€ 'yf :]=

.aii I,i; i: i; :ck' .,ifi f± :r:jzf :]fa: .,+I# # i:i00§  :]j  .a, I;; I: .jf :d; 9;rdot  :i:j`f 9iii itf gi :]6

*':ii  cfi'+  ;i:fa  +;ff:fj  .;±=>iffj  .ifo`i}ij  .+;G,
•*, :ds' .t=i; Ji if .,i£ +,Ji; j `,ii +±± u! .,if i£};
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; }; i£~' # |j L€,5 t'*:i@°i ifiiji gis {#i qui  :Jj

;i:a:;; '+;z±i I;fr c5+i ij=}€ dy  :Jj di,is~ 'u&  cal' u£3fI,
Jl®

R
®,

JL£

ifjcr i;1 ir c±uf;:ziji i;I 'd} i;; ;fr us .L£;i '+jj

jj .-i),i; :;=;; j ,i£ :,,I,fa: .;:i;; u±f j£ ,,;,£i :]j ,a£'±

:=*;; a .j> ijks }' :Jj i;i :*f df if ;i di:1± i;i}`
•3#

7078. Dari Abu Balmh ulan dari seorang laki-1aki lain yang
lebih utama bagiku dibanding Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu
Bakrah-,  bahwa  Rasulullah  SAW  pemah  berkhutbah  di  hadapan
orang-oran8 dan baschda,  "Apahah kanu mengetahai  hari  apakah
z.»z.? " Mereka menjawab,  "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."
Dia berkata,  `Thngga kami  mengira beliau  akan memberinya mama
selaln namanya." Setelah itu befall bersabda,  "Betfacz»faczA z.7®z. Aairz., »¢Ar

givfrha"/.?"  Kami   menjawab,   `Benar  wahai   Rasulullah."   Beliau
berternya.   "Negeri  apa,kch  ivi,  bukankch  negeri  (yang  diketahai
bers¢ma/.?"  Kami  menjawab,   `Benar  wahai   Rasulullah."  Beliau
befrsal>da,    "Sesu:nggwh:nya    darah    kalian,    harta    benda    kalian,
kehormatan kalinn, kulit kalian, haram atas kamu, seperti harannya
hari kalian iri, di bulan ka:hen ivi, di negeri kalian ini. Bukankah aha
fe/aA  menya[7»paz-fa7z? " Kami menjawab,  "Benar."  Beliau bersabda,
"Ya  Allah.  saksikan,  hendaknya  orang  yang  hadir  menyampaiha:n

kepada  yang   tidak   hadir,   sesungguhnya   berapa  banyck   orang
menyampalkan  kapada  orang  lain  lebih  paham  darinya."  Mck:a
demikianlah keadaannya. Beliau bersabda,  "JaHgr#/¢fe facz/I.cz# frembcz/z.
sesudch]ca  merl:jade  ka:fir,  sebagivn  ka:rm  .menebas  leher  sebagian

);any /az.72. " Ketika hari Ibnu AI Hadhrami dibakar, saat itu dia dibckar
oleh Jariyah bin  Qudamah,  dia berkata,  ``Lihatlch  oleh kalian  Abu
Bakrah." Mereka berkata, "hi Abu Bahah melihatmu."
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Abdunahman berkata:  Ibuku menceritakan kapadahL bahwa
dia berkata, "Sekiranya mereka masuk kapadaku maha aku tidck akan
menolak mereka (meski) dengan kayu berLias."

•Li;,+6J

'JJ tie fr i
'+j±tffkG*\fJfj

7079. Dari mnu Abbas RA, dia berkata, `Nchi SAW bersalrda,
`Janganlah kalian kembch menjadi ha:f ir sesudrhku, dinana sebagian

kalian menebas leher sebagian yang lain. "

±,i g'LL; i; ,i,i c*: j,i; i; :a;J3 Ui i:fl ,Jjif c*: €L# i>

rill :£is}oi ;ii i i3 # &i j= ai lji; c£ Jj :'j6
.uzi;'+i;fa;'+;i;.I;frd+;iii€S:'j6i€.chfi

7080.  Dari  Ali bin Mudrilky  aku mendengar Abu Zulah bin
Amr  bin  Jarir,  dari  kakelmya  Jarir  berkata:  Nchi  SAW  bersalda
kepadaku pada haji  Wada',  "Dz.amfacm  ma»usrd. " Kenudian belia]i
bcrsalod:a,  "Jangan kalian kembali sesudahku melyadi ka:!fir, dimana
sebagian kamu menebas leher sebagian yang lain. "

Kctemnaan H.dits:

a3ab  sabda  Nabi  SAV,  "Jangan kalian keddi  ses.Idchkll
z»e»/.adz.  ha,r  .... "/  haam  Bukhari  memberi  judul  sesuai  dengan
redaksi, hadits  ketiga  dalam  bal]  ini.  Pada  bah  ini  ham  BUThari
mengemukckan lina hadits, yaitu:

P:erfuAif rty hadits Abdullah yang diriwayadran melalui Umar bin
Hafsti, dari bapaknya, dari AI A'masy; dari Syaqiq. Uinar bin Haffl
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adalah Ibnu Ghiyats,  dan  Syaqiq adalali Abu Wa`il, para periwayat
hadits ini semuanya ulama Kufah.

+\S   rlh4lencacz).   Kata   ini   dibentuk   dari   sabbcI,   };aswbbw,

sabba#, sz.b¢b¢# artinya mencaci.  Redaksi hadits ini telah disebutkan

pada pembahasan tentang iman melalui jalur lain dari Abu Wa`il. Di
sana  dijelaskan  pefoedaan  apakch  hadits  ini  mc!r/w'  atau  magfgw/
Sebelurmya  telah  dijelaskan  pula  makna  penyandangan  kata  kafir
kapada orang yang memeranri orang beriman. Ada yang mengatakan,
bchwa pandangan paling kuat adalah Nabi SAW menggunakan kata
`kafir"   sebagai   penekanan   dalam  pencegahan,   agar   orang   yang

mendengar mengunm8kan niat untuk melakukarmya.  Atau mun8kin
dia  sebagai  f&s);bz.A  ®enyerupaan)  karena  yang  demikian  termasuk

pchutan orang kafir. Sebagaimana hal-hal yang diulang dalam hadits
sesudalya.

Sebab yang menjadi latar 'belakang hadits ini `telah disebutkan
sebelunnya® seperi ynag qikutip oleh AI Baghawi dan Ath-Thabarani
melalul Abu Khalid AI Wali`, dari Amr bin An-Nu'rian bin Muqarrin
AI Muzani, dia berkata:   J! g+;; i; il:.3 S;{> &1 i:p &` JjL3 Jai¢!

ai JjL3 J¢ '.c,¢i 9a;I:i;3 ,lie.u .i 6is' jci9qi ir k33 2fa9qi +,fr
•S.tis,').a;ig*1\'+&'..';i:iissdr`jfoalasulullah5AWs:mpai

de suatu majlis di atara majlis-mof lis Aushar saat ada seorang laki-
laki Arshar yang prk6nal suha berkata kotor dan menwi manusia.
Maha Rasulullch SAW bersabda, "Mencact muslin adalch kefasikan
daH  memercI#gr.#);a[  adcz/aA  feha/;rtz#. "/  AI  Ba'8hawi  mquapbchkap
dalam  riwayatnya,  S^;3  `+Gi  'Y  &13   ::);}1  Ou,;   J6i  (£afa.:fa#  I.f#

berkata, ``Demi Allah, aku tidrk mencact seseorang. ')

jFedwa, hadits Ibnu Umar.

€±:4  'O$g;i  '¥   (Kalian   tidak   akan   kenbali   se;udahku).
Demikian  redaksi  yang  terdapat  dalan  riwayat  Abu  Dzar  dalam
bentuk berita. Sedangkan periwayat lalnnya mengutip dengan redaksi,
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ljr}< i rJangcz#Ja!fe ha/z.cz# 4embcz/I), dalan bentuk larangan dan inilah

redcksi yang masyhur.

13\=r  /n4enjodz.  ha¢r/.   Penjelasan  tentang  mcksudnya  sudch

dipaparkan   pada  b.agian   awal   pembahasan   tentang   diyat   (denda

pembunuhan).   Keseluruhan   pendapat   tentangnya   adalah   delapan.
Kemudian saya menemukan pendapat kesembilan,  yaitu maksudnya
adalah menutupi kebenaran, karena kata fa4f menurut bahasa artinya
menutupi,  sebab  hak  seorang  muslim  atas  muslim  lainnya  adalah
menolongnya   dan   membantunya.    Ketika   seseorang   memerangi
saudaranya maka seakan-akan dia menutup haknya yang ada padanya.
Ada  juga  pendapat   kesepuluh   yaitu   perbuatan   yang   disebutkan
menghantar kepada kekufuran, karena orang yang terbiasa melakukan

pebuatan  maksiat  besar  maka   efek  buruknya   akan  inenyeretnya
kepada   kemcksiatan   lebih   besar   lagi.    Sehingga   dikhawatirkan
kehidupannya  tidak   diakhiri   dalan  keadann  berislam.   Di   antara
mereka ada yang memahaninya dengan arti memakai senjatal karena
bila  dikatakan,  ha/arc  /&"g¢  dz.r'z.Az.  artinya  dia  memakai  di  atas

pakaiarmya.

Ad-Dawudi   berkata,   "Maknanya,   jangan   kanu   lakukan
terhadap  orang  muslim  saperti  yang  kamu  lakukan  terhadap  orang
kafir. Jangan pula lakukan terhadap mereka apa-apa yang tidak halal
sementara kamu menganggapnya hararn."

Saya  (mnu  Hajar)  katckan,  dia  masuk  pada  makna-makna
sebelumnya.     Sebagian     pensyarah    `merasa     musykil     teinadap
kebanyakan jawaban-jawaban yang dikemukakan.  Karena periwayat
hadits itu -yakni Abu Bakrah- memiliki pandangan yang berbeda.
Namun  dijawab  bchwa  pemahamannya  itu  hanya  diketahui   dari
sikapnya tidak mau terlibat paperangan dan sikapnya berdalil dengan
hadits ini.  Maka kemun8kinan sikapnya itu dilaloukan dalan ringka
kehati-hatian  yang  tidak  dicakup  oleh  makna\ lahir  redaksi.  Tetapi
tidak ada kemestian dia meyakini bahwa orang yang melakukan itu
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telah kafir dalan arti yang sesungguhaya. Hal ini diperkuat dengan
sikap  Abu  Bakrah  yang  tidak menahan  dirinya  daripada  shalat  di
belakang  mereka.  Beritu  pula  dia  tidak  menahan  diri  menuniti
perintah mereka atau hal-hal laimya. Semua ini menunjukkan bahwa
dia tidak meyalini mereka telah kafir seeara hakikatnya.

P±4  '+ie}  .;Z1±4  +;1±  (Sebagian  kamu  memenggal  leher
sehagz.a»  )ja»g  /az.7I/.  Kata  )indA77.bef  diberi  harakat  szzfaf#   sebagai
kalinat pelengJrap dari kata larangan sebchmnya. Jika diberi harakat
dhaminah  berarti  berkedudukan  sebagai  pelmulaan  kalimat,   atau
diposisikan  sebagai  kata  yang  menunju]dran  keadaan.  Berdasarkan
versi perfalna maka menjadi kuat menahaninya dalam ari kekufuran
yang sebenanya, dan dia butth dita]wilkan, saperti dikatakan untuk
mcneka  yang  menchalalkan  saja.  Menunlt  vusi  kedua,  tidak  ada
kaltan  dengan kalimat  schelimnya.  Tetapi  mun8kin juga memiliki
kaltandanlralinatpelengkquyayangdisebutkanterdalulu.

iE:edgq   hadits   Abu   Balmh   yang   dirivayatkan   melalui
Mused¢ad, dari Yahya, dari Qird bin Khalid, darn Ibnu Sirin, dari
Abdurrahman bin Abi Balmah dan seomg lan-lalri lain. Yalya yang
dimaksnd  adalah  Ibnu  Sa'id  AI  Qaththan  dan  sa7Ind  hadits  ini
senuanya adalal ulana Basthral

j>T Ji3 bi3 @un dr77. Jnd.-hah. 7az-7z/. Iria adalch Humaid bin

Abdunalman AI Hinyari sapnd yang telal dinyatckan secara tegas
dalan  bab  rmuthah  di  Hari-hari  Min"  pada  pada  penbahasan
tentang haji.  Pepjelasan lrfuthal  yang dincksnd  sudal  dipapariran
padapcmbchasantenthghaii.

i;j`=;i dHndz.f-fu7# A=drmf/. Kata chpeoar adalal bentuk janak
dari kafa da[purind yang artinya bagian alas kulit manusia. Kata yang
berinalma `manusia' maka tidck diubal dalan bentuk ganda maxpun
jamak.  Nanun  sebarian  mer€ka  mapcholehkarmya  berdasarkan
fimanAmdalansurahAIMu`minlLmayat47,I;!;pe±~J=?,de}#`jl'tii
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(Mereka  berkata,  ``Apakch kita  [patut]  percaya  kepada  dun  orang
manusia saperti kita tiuga] ).

'ti  Sjl  a.ebih paham  terhadapnya). Da]ar[L rivayat temla]ng

haj i disebutkan dengan redaksi, i:g @czrz.»);aJ.

ell,ir a\<i a4:aA]a demz.kz.aH/a* );¢#g fe7/..adz). Kalimat ini hanya

berasal dari Muhammad bin Sirin yang disisipkan di antara kalimat-
kalimat yang berasal dari Nal]i SAW. Hal ini telah diingatkan secara

jelas  dalam  bal]  `Hendaklah  nmu  Disampaikan  Orang. yang  Hadir
kapada yang tidak Hadir", pada pembahasan tentang Ilmu.

`Fj  '¥  'Jie  q3eliou  bersabda,  ``Janganlch  harm  kembali

ses%drAfaf. "/  Ihi  dinukil  melalui  Sa»ad  yang  disebutkan  di  awal
riwayat Muhammad bin Sirin, dari AbdulTahman bin Abi Bakrah, dari
Abu  Bakrah.  AI  Bazzar berkata  setelah mengutip  hadits `ini  secara

panj.ang lebar, `Kami tidak mepg?tahui orang yang meriwayatkanya
dengan redaksi saperti ini selain Qurrah dari Muliammad bin Sirin."

•€:inn  Si, '5+ '{i 'uis Gfi  quctha hart Ibnu Al-Hedhami

dz.hahar/.  Dalan riwayat Mulanmad bin Abi Bakr AI Muqaddin,
dari Yalya AI Qaththan, yang dikutip AI Ismaili disebutkan,   I:i; :J6

a6 (Be/rd# berfefa,  ":n4afaa fefI.fo. ') Orang yang mengatakan seperti

itu   adalah   Abdurrahman   bin   Abi   Bakrah.   Dalam   riwayat   ini
disebutkan  dengan kata,  'j}  rzJ[.hahar/  dalam  bentck ]#ey.W ¢ata

keb a pasiD. Sementara dalam tulisan tangan Ad-Dimyathi disebutkan,
"Yang  benar  adalah  'ej>i,"  dan pemyataarmya  ini  diikuti  sebagian

pensyarah  kitab  Stichz.fe  Bc4fafeaH..   Akan  tetapi  lafazh  yang  satunya
tidak juga keliru.  Bahkan para ahli bahasa telch menegaskan kedua
versi  itu  sarna-sama  benar.`  Hanya  saja  yang  menggunakan  farydz.d
menunjukkan     lebih     banyak.      Sedan8kan     perkiraan     kalimat
selengkapnya di tempat ini adalah, ketika Ibnu AI Hadhrami dan para

pengikutnya dib akar.
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Nana Ibnu AI Hadhrani menurut keterangan AI Askari adalch
Abdullah bin iin bin AI Hadhrami.  Bapaknya Amr  adalah  orang
pertama terbunuli dari kalangan kaun musyrikin pada perang Badar.
Atas  dasar  ini,  maka  Abdullah  pemch  melihat  Nabi  SAW.  Lalu
sebagian mereka memasukkannya  sebagai  sahabat.  Dalam  kitab  AI
Isti'ab  disebutkan,  "Beliau  dilahirkan pada  masa  Rasulullah  SAW,

\,

meriwayatkan hadits dari Umar." Menurut AI Mada`ini, Abdullali bin
Amir AI Hadhrami adalah Ibnu Amr yang disebutkan tadi, sedangkan
AI  Ala`  bin  AI  Hadhranii  adalah  pamamya  seorang  sahabat  yang
masyhur.  Nama  AI  Hadhrani  edalah  Abdullah  bin  head,  pernch
bersekutu  dengan  bani  Umayyin  di  nasa jahiliyah.  Ibu  Ibnu  AI
Hadhrani  adalah  jinal>  binti  Kuraiz  bin  Rabi'ah  merupakan  bibi
daripada  Abdullch  bin  Amir  bin  Kuraiz  yang  menjadi  pemimpin
BashrahpadamasapemerintahanUtsman.

'-asKri  ch -&.]le  '*+ '3g  aceha dia  dibakar oleh Jariyah  bin

gndamaA/.  Ibnu Malik bin Zuhair bin AI Hushain At-Tanimi  As-
Sa'di.  Penyebalya  adalch  apa  yang  disebutkan  AI  Ackari  pada
penbaharm  tentang   4sA-SAchahaA   bahwa   Jariyah   diberi   gelar
MWAarn.g  ®enbakar), karena  dia membckar Ibnu  AI  Hadhrani  di
Badrch. Konon Muawiych mengutus Ibnu AI Hadhrani ke Bashrah
untck  menotivasi  mereka  menerangi  Ali.  Maka  Ali  mengirimkan
Jariyah bin Qudanah lalu mengepung Ibnu AI Hadhrani. Lalu mnu
AI Hadhrami menbentengi dirinya dalan satu runah nanun rumah
itu dibckar oleh Jariyin.

Ath-Thchari   menyebutkannya  -di . antara   k¢adian-k¢adian
tahun  36  H,  melalui  Abu  AI  Hasan  AI  Mada`ini.   Begitu  pula
diriwayatkan Umar bin Syabah pada pembahasan tentang 4ftbaar .4/
BasAraA  bahwa  Abdullch  bin  Abbas  keluar  dari  Bashrah  dan  dia
sebagai peminpin dari pihak Ali, lalu dian8kat Ziyad bin Sumayyah
menggantikamya.  Setelah itu Muawiyah mengirimk,an Abdullah bin
Amr bin AI Hadhrami untuk menguasai Bashrah. Dia lalu tinggal di
bani  Tanin,  kemudian  orang-orang  yang  pro  Utsman  bergabung
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dengannya.  Althimya,  Ziyad  mengirim  surat  kepada  Ali  memohon
bantuannya.  Ali  kemudian  mengirimkan  A'yun  bin  Dhubai'ah  AI
Mujasvi'i kapadanya namun dia dibunuh secara diam-diam. Tak lama
kemudian  Ali  mengirimkan  Jariyah  bin  Qudamah  yang  berhasil
mengepung Ibnu AI Hadhrami di pemukiman tempat tinggalnya. Lalu
Jariyah membakar pemukiman itu sementara Ibnu AI Hadhrami dan

pengikutnya berada di dalamnya. Jumlah mereka ketika itu sekitar 70
atau   40   orang   laki-laki.   Lalu   digubahlah   sejumlah   bait   sya'ir
berkenann dengan peristiwa itu.

Ihilah keterangan yang dapat dijadikan pegangan.  Sedangkan
keterangan  yang  disebutkan  Ibnu  Baththal  dari  Muhallab,  bahwa
ketika  lbnu  AI  Hadhrani  diketahui  adalah  orang  yarig  tidak  mau
tunduk kepada pemerintah, maka Jariyah pun keluar menemuinya dan
menyalibnya di batang kuma lalu dia melemparkan api pada batang
kuma tempat  Ibnu  AI  Hadhrami  disalib.  Aku  tidak tabu  apa  yang
menjadi  landasannya  dalam  hal  itu.  Yang  disebutkan  Ath-Thabari
dalani  masalah  ini  dinukil  oleh  para  ahli  sejarah.  AI  Ahnaf biasa
memangtil Jariych sebagai paman dalani ran9ka menggagun9kannya.
Demikian  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Ath-Thabari.  Jariyah
meninggal pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah seperti yang
dikatakan Ibnu Hibban. Ada pula yang bexpendapat bahwa dia adalah
Juwalriyah  bin  Qudamah  yang  meriwayatkan  kisah  pembunuhan
Umar saperti yang telah disebutkan sebelumnya.

-{}1 J! J3 \j;i 'Jie a3eliou berkata, "Lihatlch Abu Bakrch

da!rz. fempaf ytzng fz.mggz.. "/ Maksudnya, perhatikanlah Abi Bakeah dari
tempat   yang   tingri,   dan   mereka   pun   melihathya.   AI   Bazzar
menambahkan  dalam  riwayatnya  dari  Yahya  bin  Hakin,  dari  AI

Qatkrfuar+,'ti}p9SS'+)(Dandiaberadadalamkebunmiliknydy.

A(i -{}±  S#}  (rL  \fu  (Mereha  kemudian  berkata.  "Ivi  Abu

B¢frtzfa  secJ¢ng  j7!e/I.ftaf7»ct. "/  AI  Muhallab  berkata,  `Ketika  Jariyah
melakukan apa yang dia lakukan terhadap  Ibnu AI Hadhrami, maka
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Jariyah   memerintahkan   sebagian  pengikutnya   agar  melihat   Abu
Bakrah  dari  tempat  yang  tinggi,  untuk  mengrji  apakah  dia  inrin
memerangi  atau  bersikap  taat.  Pada  saat  itu  Khaitsamah  berkata
Jariych,     `hi     Abu     Bakrah     melihatmu,     mun8kin     saja     dia
mengingkarimu dengan menggunakan senjata atau perkataan'. Ketika
Abu ,Bakrah  mendengamya  dan  berada   di  tempatnya  mcka  dia
berkata,  `Sekiranya  mereka masuk  kapadaku  maka  alku  tidak  akan
mengan8kat kayu beruas kepada mereka, sebab aku belpendapat tidak
boleh  memerangi  kaum  muslimin.  Jaidi,  bagalmana  mungkin  aku
hendak memerangi mereka dengan menggunakan senj ata?"

Saya   (mnu   Hajar)   katakan,   kesimpulan   dari   apa   yang
disebutkan para pakar sejarch saperti AI Mada`ini, bahwa Ibnu Abbas
memotivasi  penduduk  Bashrah  atas  perintah  Ali,  untuk  kembali
memerangi   Muawiyali   setelah   fafrfain   afaputusan   men8hentikan

paperangan). Namun muncul gerakan Khawarij sehingga Ibnu Abbas
bergabung dengan Ali dan tunt serta bersananya dalani paperangan
An-Nahrawan. Pada saat lbnu Abbas pergi, sebagian keluarga Abdul
Qais  mengirim  utusan  kapada  Muawlyal  mengabarkan  kapedanya
bahwa  di  Bashrah  terdapat  sekelompok  orang  yang  pro  Utsman.
Mereka  meminta  kepada  Munwiyah,  agar  mengrimkan  seseorang
untck menuntut darah Utsman. Alchinya, Muawiyah mengirim Ibnu
AI  Hadhrani  dan tedadilah  apa yang tejadi.  Yang tampak bchwa
Jariyah   bin    Qudanch    setelah   memenan8lran   perseteruan    dan
membakar  mnu  AI  Hadhrani  serta  pengrnitnya,  orang-orang  pun
kembali tunduk di bawah kapemimpinan Ali. T.emasuk Abu Bakrah
yang  tidck  terlibat   dalam  paperangan  saat  fitrah  teriadi   seperti
pendapat  kebanyakan  salabat.  Sebagian  orang  pun  menunjuk  Abu
Bakrah agar harus ikut belperang, maka dia pun men].awab mereka
dengan perkataannya saperti tadi.

[ii}t  Ass  'J6  |Hbdzfr7iaAma»  berfufa/.  Dia adalah  Ibnu Abi

Bckrah periwayat hadits  ini.  Badan ini dinukil  dengan sa#ad yang
rna"sAzf / melalui scz7€afd ,sebelumnya.
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€i SIsi3 (Ibuku menceritahan kepadaku). D±a edalch Halch
binti Ghulalch AI Ijftyah. Hal itu disebutkan khalifin bin Khayyath
dalam kitab  sejaralya.  I,alu dia diikuti  oleh  Abu  Ahmad  dan  AI
Hakim   serta   sejuulah   ulama   lainnya.   Sedan9kan   Ibnu   Sa'ad
menyebutkan  nana  ibunya  Haulah.  haan  Bukhari  menyebutkan
dalan kitab j4f-rfln.# dan Ibnu Sa'a4, bahwa Abdurrahman  adalah
anck pertama yang lalir di Bashrah setelah kota itu dibangun.  mnu
Zaid menyebutkan tahtrmya yalfu tahun ke-14 Hijriyah di nasa awal
p emerintahan Umar.

c;=S  a .;js  \j:;i  .i  (Sekiranya  mereka  masuk  kapedaku

#isca)Ja  afu  fr.da*  menoJckj.  Kalinat  `=:i{+i  dibaca  dengan  harakat

haraA.  Sementara dalan riwayat AI Kasymihani disebutkan dengan
harakat /athafe pada huruf ha` (tj€£) dan ini adalah dun dialek dari

kata tersebut. Mdranya, aku tidak mendorong mereka. Contohnya,
bahaaya   ba'dhu  al  qaun  ilaa   ba.dhin   artinyzL  ka^m  ±fu  salhig
melempar satu sana lain karma be[permg. Seckan-akan Abu Bakrah
mengatalqu aku tidck akan menjuluckan tanganku kapada sepotong
kayudantidakakanmendorongmenekadengankayuitu.

Ibnu At-Tin bCickata, "Artinya, aku tidak akan berdiri kapada
merekadenganmembawaapotongkayu."

Ada yang mengatakan, balwa kalinat haAaya  /afrae  artinya
meringankan  dan  memuluckan  untuhya.  Yang  lain  mengatakan
bahwa  maknanya  adalah  segala  sesuatu  yang  bergerck.  Sementara
penulis  kitab  .4»-jvI.AnyqA  behata,  `Maksudnya,  aku  tidak  pemah
mendrtangi mereka dengan bersegera dan menolak mereka dari sisiku
dengan squtong kdyu."

Bahasa yang diguna]ran bard orang yang melihat sesuatu dan
menakjubkanya  lalu  menyenanginya  atau  mengambilnya  dengap
segera, ha4asys  I.Jaa fadza. Kata ini digunckan juga dalam konteks
kebaikan dan keburukan. Contohnya, haAapitz z./aa rna '"zt//I//aa# fl/
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fafaczz.r (si fulan dalam kebaikan) dan b¢facrs);cz I./czcz/c{/czcz7z (dia dihadang

keburukan).  Contoh  lain  adalah,     bczfeasycz  CZJ  g¢cfm  b¢ 'czfectfewm  I./czcz

bcr 'dfez.# artinya kaum itu belperang dengan segera.

Apa yang dikatakan Abu Bakrah ini sesuai dengan apa yang
tercantum  dalam  riwayat  Ahmad  dari  hadits  Ibnu  Mas'ud  tentang
fitnah,  ir.3i3 Ch`uj fla: .LJ :J6 goo,; cJ33i

:tjj ]6 .aff Ji36 :'J6 gtfjis Jf k3
&i ¢:3 Jj3 -cjfa.I cia rfe rf3- afro

ul &, JJLJ ,: cjj

J+3 I:

':±fr,.3 JS 'c.;3 S (Aha berkata, ``Wahai Rasulullah, apa yang engkou

periutahican kepadaha jiha aku menemui hal itu? "  Beliou bersabda,
"Tchanlch   tanganmu   dan   lisanmu   serta   masuklch   ke   tenpat

penukimanmu."    Aha   berkata,    "Wahai    Rasulullah,    bagaimana
pendc[patmu j{ka seseorang masuk ke tempat pendinanha? "  Beliou
bersabda, ``Masuklch ke dalam ru:mahmu. " Dia berkata: A]ou berkata,
``Bagqimana  pendapatmu   bila   dia   masuk  ke   rumahku?"   Beliau

menjowab,   "Masuklah  ke  mdyidmu  -lalu  beliou  menggenggam
tangan   kanannya   diatas   pergelangan   tangan'-   dan   ucapkan,
`Tuhanha  adalah  Allah,  hingga  engkou  mehinggal  dalam  keadaan

sepertiitu'.")

Dalam riwayat Ath-Thabarahi dari hadits Jundab disebutkan,

gis ::Li:I, :J6 i£? u`+i j£ Ji3 i)! tJ:i3i :J6 fJ; ij{±f3 *j;; ijk.ji
':)ri\'4'Jjk3\h\':I:±°::SS)(Mdsuriahrumah-runahkamudanbacalah

dztkir  kalian  dengan  suara  rendah.  Dia  berkata,  ``Bagainana  bila
seseorang masuk kepada `:alah seorang kami di.rumahnya."  Beliau
bersabda,    ``Dia   sebc[ilenya   menahan   tangannya   dan   Abdullah
sebaiknya yang terbunuh dan bukan yang membunwh. ")  Ahrmrd drm
Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Kharsyah Ibnu AI Hun dengan
'redaksi,  €±:a;}, +: :rj(:;i g q! i;:;a;ii 6fe j'! gj;+ ueds ±i> ®cji rf
';±qu  S '¢  @ara;gsiapa y;n; merasa be;at n;;ka dia sebaiknya

mencari  pedangrrya   lalu   pergi   ke   batu   besar   dan   menqukulkan
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pedangnya ke batu itu hingga patah. Kemndian dia berbaring [tidrk
terlibat]   dart  fitnah  tersebut  hingga  berakhir).  Sefm!atan  dalap.
hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan inan Muslim disebutkan,   'J6

3i `# ;fas c;i:all *i Lj! ¢; ji£:{ f tjifi 5; '-:i3f ai J;; u: ji3
::+±!3  ±!  ;ji£  :'J6  ?  ,u:*  :)i3  ¢{{:¢  /Seora»g  /aft--/aft.  berhafa,
"Wahai Rasulullah, bagainana pendapatm jika aku dipaksa hingga

dibc[wa ke salch satu dari duo barisan. Laha anak panch datang atou
seseorang menebasha dengan pedang? " Beliou bersabda, "Orang ifu
menanggung dosanya dan dosanu. '')

JKeeapqr,  hadits Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan melalui
Ahmnd ,bin Isykab, dari Muhammad bin Fudhail, dari bapaknya, dari
Ikrinah. Muhanrmad bin Fudhail ndalah mnu Ghazv`ran.

\ft}  'q  (Jangan  kamu  kembali  murtady.  Sehel:irmnya te\alb

disebutkanpadapembchasantentanghajihaditsmelaluljalurlaindal
Fudhail  dengan  redaksi,  13if}  a  tya#gr»/aA  famq  femba/I).  Lalu

redaksinya disebutkan di tapat itu seeara lengkap.

.Fa7fro¢ hadits Jarir bin Abdullch AI Bujali.

\S+i '\  (Janganlah  hamu  kembali).  DemELan redalts± yang

dinukil  oleh  mayoritas  periwayat.  Dalan  riwayat  AI  Kasymihani
disebutkan dengan lafazh, tirj '¥ yang asalnya dari ajir}' q famq
fz.da*   fembe/z).  , Pada   pembchasan   tentang   ilmu,   bagian   akhir

pembahasan   tentang   papermgan   dan   denda   penbunuhan   telah
disebutkan hadits dengan redal[si, ljirj i //angrn/aA hamq froha/z).

Riwayat Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari kckeknya tidak tercantum
dalan kitab SHchz.A BefA4a7i. selain hadits ini. Ali bin Mudrik adalal
Nakha'i  Kufi  dan  disepakati  sebagai  periwayat  tsz.gaA  (terpeneaya).
Saya   tidak   mengetahui   riwayatnya   dalam   kitab   SHchz.A   Bzffahan.
kecuali hadits yang satu.ini nanun dikutip di sejumlah tempat.
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9. Htnah Orang yang Duduk Lebih Balk daripada Orang yang
Berdiri

* 'oj±£ :;ij # &i ufo &1 JjlJ ]j :'Jj ;1;f u!f if
®                                                            ®                                     _                                                       _              ,®                                           ,®

lie c3\iJi3  cg,lil :, :;i lie ;;I:joi3  cftfiBi :rf ;:i: lie ieiioi

I;ca )i gl=i; fe fa3 ri t£,:£L€ ¢' 'J*€ ;: tufthi ir J=
E1

.*i#
7081.   Dari   Abu  Htlralrah,   dia  beckata:   Rasulullch   SAW

beasal)da,  "Akan eda funah-fihah, dimana orang yang dud:uk lebih
balk  drripada  orang yang  berdiri.  orang  yang  berdiri  lebth  baik
daripnda orang .yang beTjalan, dan orang yang bdyalan leb{h balk
daripade   orang  orang  yang  berlari  dalam  fiinah.   Barangsiapa
mengintainya maka dia  akan direnggut.  Barangsiapa mendapaikan
tempat berra;ung atou berlindung maka dia sebaiknya berlindung di
tempat tersebut. "

S®,J±
.,i,,      ,    ®    ,JJjLJ- Lr.

fe i5ti®i i; Lj£ :+3 3fe
=,i', t£

uk a, ]J=J
E|

®®

cof\='Jl S ;;i `€j a?1113 cu±11l * ;:i i+5d.13

., i# I;i= )i fck 1;3 ii; tfjiL:
7082.    Dari   Az-Zulri,   Abu   Salamah   bin   Abdurrahman

mengabarkan  kapadaku,  bahwa  Abu  Hirrairah  berkata:  Rasulullah
SA:W bersalbha. "Akan add fitnah-fitnch, dinana orang yang drduk
lebth baik drripada orang yang berdiri, crrang yang berdiri lebth baik
daripada  orang  yang  berjalan,  orang  yang  berjalan  lebih  baik

` drripade  orang  yc[ng  berlari  dalam  fiinch  tersebut.  Barangsiapa
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mengintoirrya maka  dia  akan direnggut.  Barangsiapa mendapatkan
tempat   be:rnoung   atou   tempat   berlindung   maha   dia   sebaiknya
berlirrd:ung di tempat tersebut. "

REranrm Hadits:

Gab fitnch orang yang dnduk lebth balk daripada orang yang
berdz.rz).  Demikian Imam Bukhari membuat judul bah menggunakan
schagian  redaksi  hadits.  Dia  meriwayatkannya  melalui  Sa'ad  bin
Ibrahin  bin   Abdumahman  bin   Auf   dari   Abu   Salamah   (yakni
pamannya),   dan   dari   riwayat   Ibnu   Syihch,   dari   Sa'id   bin   AI
Musayyal],  keduanya  meriwayatlcarmya  dari  Abu  Huralrah.  Begitu

jugadaririwayatSyu'afo,darilbnuS)thabAz-Zuhri,c#:iai:^.j!id,:,±i

$3:I) i;S (Abu Salamah bin Abdowahman memgabar:ken kapadahiD.
Seakanrakan   lmann   Bulchari   mcmbenarkan   bahwa   Ibnu   S)thab
menerima hadits  ini  dari  dua orang  gurLi.  Redaksi kedua hadits  ini
adalah   sama   kecuali   redcksi   yang   akan   saya   jelaskan.    rna
meriwayatkarmya pada penbahasan tentang tandatanda kenatian dari
Abdul Aziz AI Uwaisi, dari Ibnahim bin Sa'ad, dari Shalih bin Kaisan,
dari Ibnu Syihalb, dari keduanya sekaligus.

Musliln juga meriwayatkannya dari Ya'qlb bin Ibrahin bin
Sa'ad,   dan  bapaknya.   Tetapi  Imam  Bulchari  tidak  menyebutkan
redaksi riwayat Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Salanah. Namun Muslim
menyebutkanya melalui jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Ibrahin
bin Sa'ad dan di bagian awahya disebutkan,  ir i? `aj ;Pal :e ejfe

ryE` 'c .:g' \€}±, 'O\£=Sl') 9\£te\ (Ahan ada f itnah,  dimana orang yang
tidur lebth balk daripada orang yang tdyaga. dan orang yang tdyaga
lebth balk drripada orang yhang berdiri).
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a:fe,   'b3=.   (Akan   ada   fitnah-fitnah).   Dcka][in   rivayat   AI

Mustamli  disebutkan  dengan  redaksi,  a£;  rFztH¢A/,   dengan  beritick

tun8gal.
®

¢rd\ 'o¢ .:;± q£, 'J5iE\ (Orang .yang duduk lebth baik daripada
oramg j;¢ng beJidz.I-I).  AI Ismaili menambahkan melalui AI Hasan bin
Ismail  AI  Kalbi,  dari  Ibrahim  bin  Sa'ad,  dari  scrmad-nya,  dan pada
bagian awalnya disebutkan,   de ;:;i  \€j  6\£i;ilJ  9`£ij.I de ;;;i  \€j ij&`

¥iE\ (Orang yang tidur lebih balk daripada orang yang terjaga, dan
orang terjaga lebih baik .daripada orang yang dnduk).  AI Has:an bin
Ismail tersebut dinyatakan tsz.ga!A oleh Ibnu Hibban, dan dia termasuk

guru  Ibnu  Hibban. ` Kemudian  tanbahan  ini  saya  temukan  dalam
riwayat Muslim melalui  Abu Daud Ath-Thayalisi,  dari  Ibrahin bin
Sa'ad. Di awalnya, dia meriwayatkannya dari Ya'qub bin lbrahin bin
Saad,    dari    bapaknya    dengan    redaksi    serupa    dengan    riwayat
Mulanmad bin Ubaidillah (gLm inam Bukhari dalan riwayat ini).
Sehingga ^ inan Bulchari  terkadang menyebutkannya secara  lengkap
dan terkading pula tidak  len8kap.  Dalam riwayat Kharsyah bin  AI
Hurl yang dikutip  Imam Ahmad dan Abu Ya'1a disebutkan redaksi
sempa  dengan  tambahan  ini.L  Lalu  saya  temukan  pendukung  bagi
tambahan  redaksi  ini  dari .hadits  Ibnu  Mas'ud  yang  diriwayatkan
AhmaddanAbuDauddenganredaksi,;=£:i=1j.16?J€5iL€jijdl/Oro»g

yang tidur lebih  baik daripada  orang yang  berbaring). Tlii:1aln ya]ng
dimakqud   "orang   yang   teljaga"   dalam   riwayat   di   atas   karena
binadapan dehgan kata "orang yang duduk".

S¢.I+)  'c#  ;±  tia,  Swir)  (Orang  yang  berjalan  lebth  baik
drrzpada o7-any )/a!#g ber/orz).  Dalan hadits Ibnu Mas'ud disebutkan
dengan redaksi,  list:i t5j#.I fo ;;;i \€j 'lrfl}lJ +fl}l.i? j;;i \{j d¢°lj

?rd\  a `*  (Orang y;mg berjalan lebih ba;k daripada oran;g yang
menunggang, dan orang yang menunggang lebih baik daripada orang
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yang   melarikan   tungganganya.   Semua   orang   terbunuh   padanya
berada dalam neraha).

S'iJJ\ `'ce '!;± (Lebih balk daripada orang yang berlari). DaLham
hadits  Abu  Bakeah  yang  dikutip  inam  Muslim  disebutkan  dengan
redalKsi, \4S\., SIl:|\ 'c# (Daripada orang yang berlari kepadanya), laha

ditanbahkan,  g*!  cati5  dr!  3'  tJ6  :;i  u'}€  Ii¢  'Vi  rKef¢A"I./aA,

apabila dia turun maka barangsiapa merritlihi unta maka sebaiknya
fz.#ggr/ dz. fempa!f zt»ftz»);cz/.  Schagian pensyarah berkata sehubungan
dengan redaksi,  r!d°`  ir j€£  \€£!  ied°i  (07d«g );o»g d"d"fr /ebz.A b¢z.fr

drrz.padcz  ora!#g }J¢ng berdl.rl.),  "Maksudnya,  orang  yang duduk  dari
fitnch itu pada mapanya. Maksud orang yang berdiri adalch yang tidak
mengintipnya dari kejauhan, dan maksud orang beljalan adalah yang
beljalan   pada   sebab-sebabnya   untuk   urusan   lain,   sehingga   dia
terkadang  teljerumus  dengan  sebab  bejalan  itu  pada  perkara  tak
disukainya."

mnu At-Tin menyebutkin dari Ad-Dawudi, bahwa maksudnya
adalah  orang-orang  yang  terlibat  dengannya  pnda  semua  kondisi
tersebut.   Artiriya,   sebagian   mereka   lebih   berat   (keterubatannya)
dibanding  yang  lain.  Paling  tinggi  tingkatannya  adalah  orang  yang
berlari dimana dia menjadi sebab berkobanya fitnah, kemudian orang
melakukan  sebab-sebabnya  yaitu  orang  yang  berialan,  lalu  teman-
teman   mereka   yang   memperhatikan   yaitu   orang   yang   duduk,
selanjutnya orang yang menjauhinya darn tidak terlibat padanya serta
tidak  melihatnya  yaitu  orang  yang  berbaring  dan  terjaga,  terakhir
orang yang tidak ada san8kut paut dengannya sedikit pun namun ridha
yaitu orang yang tidur.  Maksud kelebihan pada kebaikan ini adalah
orang  yang  lebih  sedikit  keburukanya  dibanding  orang  di  atasnya
sesuai perincian tersebut.
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¢  'Cf:;L5  ®S   a}arangsiapa  mengintatnya).  Kalto  tasyarrofia

artinya mengintai untuk melibatkan diri dan tidak berpaling darinya.
Kata ini diambil dari ckar kata any-s)/czrqfif den a/ I.,p#icra/

ajj:i::NJ€   tHha#   dz-re»ggzftrya).   Maksudnya,   dibinasakannya

dengan   digiring   ke   tapi   kebinasaan.   Kalimat,   z.syfczs}Jr¢/fzt   s);az. `cz
artinya  alni  mengintai  sesuatu  dan  bisa juga  diungkapkan  dengan
kalimat, aryra/fzt a/¢z.Az.. Mcksudnya, barangsiapa menjerLmuskan diri

padanya maka dia akan terierunus ke dalarmya. Nanun, barangsiapa
berpaling    darinya    maka    dia   juga    berpaling.    Kesimpulannya,
barangsiapa   menampakkan   diri   kapadanya  maka   akan   disambut
dengan keburukanya.  Mun8lrin juga maksudnya barangsiapa yang
membchayakan  dirinya  maka  dia  akan  dibinasakan.  Ungkapan  ini
serupa  dengan  kalinat,   I"an  gha/abcha  gha/abafAw  ®arangsiapa
hendak mengalahkannya mcka dia akan dikalahkannya).

IS±,  ':+t')  .::;i  a}arangsiapa  mendapathan  padanya).  Dalam

riwayat AI Kasymihani disebutkan, `{:g @z7n.nyqJ.

Ek   /renpa/   be77Ia"ng).   Maksudnya,   tempat   bemaung

daripada kebumkan fitnah.

I;G  Ji  tHfqFq  fe»!prf  ber7z.»drng).  Kata  ini  memilihi  artinya

yang    sama    dengan    kata    Gtii.    Ibnu    At-Tin    berkata,    kani
meriwayatkanyadenganharakatdhammaA(I;\i:).

e\ .ith  (Maha dia sebaikyra berlindung di tempat tersebul).
Maksudnya, men)in8lrir agar selamat dari keburukan fitnch.  Dalam
riwayat Sa'ad bin Ibrahim disebutkan dengan redaksi, .jg=ii  r:n4:aha

dz.a  sehaz.farycz  ben/I.»dzf»g).  Penafsirarmya disebutkan dalani  riwayat
Muslim pada hadits Abu Bakrch, - 3*! :jal3i dr! 3` 66 :;3 :=J`}` li¢

¢:Lj!1piz:J6g3'*ZP'bi'-:i3i&`JiJu:Ji336-j3ql3r@®lfi'3
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Jar (Apabila telch tw:run, barangsiapa

memiliki unta maka dia hendaknya tinggal di tempat untanya ndia
lalu  menyebutkan  unta  serta  tanah-.   Seorang  laki-laki  berkata,
``Wahai  Rasulullch,  bagalmana  pendapatmu  tentang  mereha  yang

tidak memiliki hal-hal itu? "  Beliou bersabda,  "Dia sebalknya pergi
mengambil pedangnya laha menghancurkan bagian tajamnya dengan
batu  kemudian  menyelamatkan  dirinya jika  dia  mampu.")  Di  shh
terdapat  larangan  membuat  fitnch  dan  anjuran menjauhi  fitnah  dan
bahwa  keburukan  diperoleh  sesual  dengan  sebesar  apa  seseorang
terlibat dalani fitnah. Maksud fitnah adalch segala sesuatu yang timbul
seperti perselisihan dalan menuntut kekuasaan dimana tidak diketahul
siapa berada dalam kebenaran dan siapa dalam kebatilan.

Ath-Thabari  berkata,   "Para  ulama  salaf  berbeda  pendapat
dalam  hal  ini.  Ada  yang memahaminya  secara umum,  dan mereka
adalah  orang  yang  tidak  terlibat  dalam  paperangan  antara  kauln
muslimin secara mutlak,  saperti  Sa'ad,  Ibnu Umar,  Muhammad bin
Maslamch,  Abu  Bakrah,  dan  lain-lain,  dimana  mereka  belpegang
kepada makna tekstual dan selairmya. Mereka juga berbeda pendapat,
sehingga  ada  satu kelompok yang mengatakan,  tetap  berada dalam
rumah.  Kelompok  lain mengatakan,  bahkan  tidak memasuld  negeri

yang  teljadi  fitnah  di  dalamnya  secara  mutlak.  Kemudian  mereka
berselisih dan sebagian mereka mengatckan, jika sesuatu dari hal itu
menyerangnya  maka  dia  sebaiknya  tetap  menahan  diri  meskipun
dibunuh. Yang lain berpendapat, bahkan dia sebaiknya membela diri,
harta,   dan   keluarganya.   Dia  mempunyai   alasan   yang   kuat  jika
membunuh atau dibunuh.

Pendapat  lain  mengatakan bahwa  apabila  sekelompok  orang
membangkang terhadap imam ®emimpin) dengan tidak menunaikan
kewajiban,  lalu  peperangan  berkobar,  maka  dia  wajib  memerangi
kelompok tersebut, dan begitu pula apabila dua kelompok berperang
mcka bagi  yang  mampu  menekan  pihak  yang  salah  dan  menolong

pihck yang benar waj.ib melakukannya.  Ini  adalah pendapat jumhur.
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Selain  itu,   ada  kelompok  lain  yang  mcmbdi  pchncian.  Mereka
mengatakan,   bchwa   semua  paperangan   yang  teriadi   antara   dua
kelompok kaum muslimin, dimana tidak ada imam bath jamanh, maka
berperang  saat  itu  dilarang.  Dia masuk  cakupan hadits-hadits  yang
disebutkan dalam bab tadi dan juga hadits-hadits lain yang salna. Ini
adalah pendapat AI Auza'i."

Ath-Thabari ].uga berkata, "Pendapat yang benar mengatakan,
asal   fitnah   adalch   cobaan,   sementara  mengin8kari  Kenungkaran
adalah  wajib  atas  setiap  yang  mampu  melakukamya.  Barangsiapa
menolong yang benar berarti dia telah melakukan tindakan yang tapat,
dan  barangsiapa  menolong  yang  salah  berarti  dia telah melakukan
tindakan yang keliru. Jika tidak diketahui pihak yang benar dan yang
salah mcka inilah kondisi yang diperintahkan olch Nal]i SAW yakni
tidck melibatkan diri dalam masalah tersebut."

Ulana    lain    bexpendapat    bahwa    hadits-hadits    tersebut
diperuntukkan bagi orang-orang tertentLi. Sedangkan larmgan tersebut
dipermtukkan bagi  mereka yang menjadi  sasalan penbicaraan itu.
Ada yang berpendapat bahwa hadits-hadits yang melarang perbuatan
tersebut  merupakan   larangan  khusus  untLik  althir  zaman  dinana
terbukti  bahwa  bexperang  pada  saat  itu  hanya  untuk mendapatkan
kekuasaan.  Sebelumnya telah disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud,

k}i i;lf i Cgr :'J6 gj£3 'di tg#°i ic.i :J6 ear,i Lfi3 ii JjL3 b: cjj
'l:i}§ (Alou berkata, "Wahal Rasulullch, kapankch ifro terjadi? " Beliou

bersabda,  "Pada  hari-hari  al  hard."  Aku berkata lagi,  .`Kapan?"
Beliou  bersabda,  "Ketika  seseorang  tidck  memberikan  rasa  aman
kepada teman duluknya. ")
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10. Dua Orang Muslim yang Bertemu Sambil Menghunus Pedang
Masing-masing

:I,i:

:I,5,

::;;; ,,"1 rfu6T 3ftyoi :j,\9' dstrf :=;:; :]6T t+®i c;,

.i3,4fe&ijfaa]ijji;per:I;fa'L.,i:tj;'9ij.,±i;i

l=j;:;:,.;  ,,:,lr..ij',  i=,;J=  ,;;  :;i.,3  };i>  ±„  i:,  A"  :,,:,,i  :j,6:

Li   :]j 9jjfaoi  ]u: I:3  t|3ia®i i'J{j  ::+j   .ji3` iii ir \i;s\<;

•3i3-,= ir: i,Jf

ui3 ±;: u; +fjt±;3 Lj+.fty 'L..giv®l lii LJi;:  :*:i i; Slil ]j

Liifyi t; rfuol  'i.~>;j®; i'ia tj3;  lil  :dy\=;: ,q  LjL€9LL=; oof 1..,i
i.,.,...ifa scl i££¢Li ;th Gfi; .;£f c3f if rf Lrf

i; i::3 Ftry3 in#jj.'3 L}.# Gfi; c,I:,3 i; ;ci a;i; :#3£ Ji;3
ife &i  ufo g#i tj ;*f u±i if ,jifyi Lf i+.I c£ 3L:j
if g±f if i+.j3®i ¥ i; Jck;; :13J3  .Lj+.i if ::i; :lJJ3   .+3

•:£; df

:£; c!f if di+ trf: gL5*:, # j;:i: if i;i i£;.ii :;de ]j3'    .J;i:; i ;L±i i£J; |'3 ci3 ±1£ &1.j= 9L5£l c£

--`,,

7083.   Dari   AI   Hasan,   dia   berkata:   Aku   pemah   keluar
membawa pedangku pada saat terjadi  fitnah,  lalu  aku bertemu\ Abu
Bakrah dan dia berkata,  `Hendak kemana enckau?" Aku menjawab,
"Aku  ingin  memberi  pertolongan  kepada  putra  paman  Rasulullah

SAW." Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,  `.4pabz./a dw¢ orcI#g
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in:uslim  berhadepan  dengan  kedua pedangnya,  maka  kedua-duanya
fermclswfrpe#gfaw"I. 7!erafacz '. Ada yang beftanya, `hi pembunuh ®atut
masuk  neraka),  namun  ada  apa  dengan  orang  dibunuh?'   Beliau
bersaltode,"Karenadiajugainginmembunuhtenannya'."

Hammad  bin  Yazid  berkata,  "Aku  menyebutkan  hadits  ini
kapada Ayyub dan Yunus bin Ubaid, sementara aku ingin keduanya
menceritakannya pula kapadaku. Maka keduanya berkata, `Hanya saj a
hadits ini diriwayatkan dari AI Hasan, dari AI Ahnaf bin Qais, dari
Abu   Bakrah'.    Sulaiman   menceritakan   kapada   kami,   Hammad
menceritakan kapada kami dengan redaksi serupa."

Mu`ammal berkata:  Hammad bin Zaid menceritakan kapada
kami,  Ayyub,  Yunus,  Hisyam  dan  Ma'1a  bin  Ziynd  menceritakan
kapada kami  dari  AI  Hasan,  dari  AI Ahnaf,  dari  Abu Bakrah,  dari
Nabi  SAW.  Ma'mar medwayatkan dari  Ayyub.  Sedan8lran Bakkar
bin Abdul Aziz meriwayatkan dari bapalmya, dari Abu Bakrah.

Ghundar  berkata:  Syu'bah  menceritakan  kapada  kami  dari
Manshur,  drri RIb'i bin Hirasy, dari Abu Bakiah, dari Nati  SAW.
Sufyan tidak meriwayatkarm)ra seeara mazysf ' dalam riwayatnya yang
berasal dari Manchur.

Keteranfan Hadits:

a3ab  d:ua  orang  muslin  yang  bertemu  sambil  menghunus
pedang masz.»g-masrfug).  hiam Bulinal meriwayatkan hadits ini dari
Abdullah bin Wahhal>, dari Hamnad, dari seorang lahi-lahi yang tidak
disedutlrm ninanya, dari AI Hasap, dari Abu Balmah. Abdullah bin
Abdul Wahhab AI Hajabi, Hammad adalah lbnu Zaid dan disebutlcaari]i
nasabnya  di  sela-sela  hadits  itu.  Sedangkan  lahi-lahi  yang  tidak
disebutkan namanya adalah Amr bin Ubaid seorang tokoh Mu'tazilah
dan kurang  akurat  dalam  pentlkilan.  Denildan  yang  ditegast[an  AI
Mizzi    dalan    kitab    i4f-7hAdzz.Zp    bahwa    dialah    laki-laki    yang
dimaksudkan  di  tempat  ini.  Namun  menunit  ulama  lain,  seper[i
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Mughlathai,  bisa  saja  yang  dimaksud  adalah  Hisyam  bin  Hassan,
tetapi pendapat ini cukup sulit diterima.

I+.l c¢ rDarz. -4/ fJascz#/. Dia adalah AI Bashri.
-i£S\  Sri  jty`r, `::i 'Jrd  (Beliou  berkata,  "A]ou  kehar

dengan  senjataha pada  malam-malam  terjadinya f itnah). Dermj:kjlan
redaksi yang tercantum pada riwayat ini.  Dalam riwayat lainnya, AI
Ahnaf tidak disebutkan di antara AI Hasan dan Abu Bakrah,  saperti
akan disebutkan. Maksudflf«a!A di sini adalch perang antara Ali dan

pengikutnya dengan Aisyah serta orang-orang yang mendukungnya.    .

Sty\±, t=i:+ (Aku keluar dengan selyataku). Dalam iivayat
Umar bin Sychah dari Khalid bin Khidasy, dari Harnmad bin Zaid,
dari  Ayyub  dan  Yunus,  dari  AI  Hasan,  disebutkan,    :'J6  J£>ql  cj
'.'+Iffe a?  S  Sri,`fe ti53\ (Dart AI Ahaof dia berkata,  "iku

menyandang    pedangha    untuk    mendatangi    All    dalam    rangka
menolongnya.")

-i:S±  Sff i  gis.6  (Aku disambut Abu Bakrah). Dwhrn rivayat

Muslim  berikut  disebutkan,   3:g;i   ji  ¢;jii  (4b"  Bafr&A   berfemee

denganhiD.
'L3.i   'iil   (Kemana  yang   enghau   inginhan).   Dalam  rivayat

Muslim ditanbahkan, 'lj£>i U: (Wa!Aczz. 4A»aA.

;i::, ±±S,  drA  5:,  dy  +::j S¢ ,S\, .{;e± tMeno,ong putra paman
Rag"/"//aft SL4W7.  Dalam riwayat Muslim disebutkan,   i p!il ;:4J` a;Ji

±3` 'Ljfi u: :d, 'idi -# gi{- fr3 ife &i jfe &t j*3 t4fu ..ngI.'#
menolong   putra   paman   Rasulullch   SAW  ~yaleni   Ali-.   Beliou
kemudian berkata kepadaku, `` Wahai Ahnaf , kembaltlah.")
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';i:;)  ¢S±  dr\  i:.  drl  Ji;) 'Jh  (Rasulullah  SAW bersabda).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, ii:~3 ;;1£ &1 i:p all 'J:}:.3 '1:;;. gJ¥g

(Sesungguhaya aku mendengar Rasulullah SA:W) .

±if el  !f a .ti \:.fi^€i  (Maha kedusnya adalah lenghai neraka).
Dalam  riwayat  AI  Kasymihani  disebutkan,     j&l   j   rDz.  #e7`¢frcr/.

Sementara dalam riwayat Muslim, beliau bersabda,   d 'Jjfa®13 |5d°6

ft\ (Orang yang membunwh dan yang dibunwh berada di neraka).

J!rf u\ \'il} ',J2 (Ada yang mengatahan,  "Ini pembunuh "). orang
berkata  ini   adalah  Abu  Bakrah  saperti  dijelaskan  dalam  riwayat
Muslim. Hanya saja di sana disebutkan disertai keraguan. Sedangkan
redaksi,  I+;;  Ji  'l=j£5  (Aha  berhafa  ¢f&«  dz.haf¢ha7€).  Sementara  dalam

riwayat Ayyub yang disebutkan Abdurrazzaq,  |2d®l lia .&1 I;:.3 u: : 1}'6

q.'JjSJ+  'Jid.  I:.i   (Mereka  berkata,   ``Wahai   Rasulullah,   ini   adalch

pembunuh lalu kenapa dengan orang yang dibunuh? '). Kal:inat  (ife

irfa.I  (I.nz. pemb"#"A)  adalah pokok kalimat  dan pelen9kapnya tidck

disebutkan,    dan    sehanisnya    adalah,    "Ini    pembunuh    berhck
mendapatkan  neraka."  Sedangkan  lafazh,   9J*®l   'Je?   ut   (*e«apa

de#gr# orang );¢7eg dz.bw#wA?) Maksudnya, apakah dosanya?

^g\:¢  J± '>(j} '#\. (Karena sesungguhnya dia ingin membunuh

fema»#)/&J.  Sudan dise6utkan pada pembahasan tentang iman dengan
redcksi,  ±g1:a   J±   JS  \:¢±.+  'C}S  'tt\.  (Sesungguhnya  dia  berambisi

membunuh temarmya).

JJ:3 c#: 3\ii 'J6 pr&mmad bz.» Zaz.d berhaJ¢J. Bagian ini dinukil

dengan    so#czd    yang    mausfec{/    melalui    jalur    yang    disebutkan
sebelurmya.
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i*{ g{;i Jf  crj  c*:  ,Lis.qt  c¢  #.I  'ti.qu.I  lia  ¢j3  GJ1  :fydi

(Keduanya  berkata,   "Hanya  soy a  hadits  in  dirivayatkan  oleh  AI
Hasan dart AI Ahaof bin Qais, dart Abu Bakrah"). M:ak:sndnya., Arm
bin Ubald kelim ketika tidak mencantumkan AI Ahnaf di  antara AI
Hasan  dan  Abu  Bakrch.  Akan  tetapi  dia  disetujul  Qatadch  seperti
diriwayatkan An-Nasa`i melalui dua jalur darinya (Qatadah), dari AI
Hasan, dari Abu Bakrah. Hanya saja di sana sekedar menyebut hadits
tanpa  menyertakan  kisah.  hi  mengesankan  seakan-akan  AI  Hasan
terkadang menukilnya dengan jalur mzfrso/ dari  Abu Bakrch,  tetapi
ketika menceritakan kisahnya maka  dia menyebutkan sa«czd  secara
len8kap.  Sulaiman  At-Taimi  meriwayatkannya juga  dari  AI  Hasan,
dari Abu Musa, seperti dikutip An-Nasa`i.

Sebagian peusyarah menyanggah perkataan AI Bazzar, `Hadits
ini tidak dikenal dengan lafazh saperti ini kecuali dari riwayat Abu
Bakrch."  Sanggahan  tersebut  cukup  jelas.  Hanya  saja  AI  Bazzar
menganggap  riwayat  At-Taimi  adalah  S)/adz  (ganjil)  karena  yang
akurat  adalah riwayat  mereka  yang  menyebutkan,  "Dari  AI  Hasan,
dari Ahnaf, dari Abu Bakrah."

(l€rf  5)=>  \±+I   blL±=.  \±:^>   (Sulaiman  menceritakan  kapade

hami,  Hammad  menceritaha:n  kepada  ka:nd  dengan  redaksi  seperti
I.»z).  Sulaiman adalah Ibnu Harb. Secara tekstual, "redaksi saperti ini"
adalah isyarat kesesuaian riwayat yang disebutkan Hammad bin Zaid
dari Ayyub dengan Yunus bin Ubaid.  inam Muslim dan An-Nasa`i
meriwayatkan  semuanya  drri  Ahmad  bin  Abdah  Adh-Dhabbi,  dari
Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dan Yunus bin Ubaid AI Mu'alla bin
Ziyad,  ketiganya  meriwayatkan  dari  AI  Hasan  AI  Bashri,  dari  AI
Ahnaf  bin   Qais,   lalu   disebutkan  hadits   tanpa-kisah.   Abu  Daud
meriwayatkannya dari Abu Kanil AI Jchdari  dengan redaksi,    lL:ii

S\ii (Ha773mad me#cerz.fclfa¢# frepada ha"z.). Lalu disebutkan kisahnya

secara ringkas.
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J£3  `J63  rMw`om"aJ  berhaf¢/.  Dia  adalch  mnu  lsmail  Abu
Abdurrahman  AI  Bashri  yang  pemah  tinggal  di  Makkah.   Imam
Bulchari  sempat  sezaman  dengamya  namun  tidak  sempat  bertemu,
karena dia meninggal pada tahun 206 H dinana saat itu inam Bukhari
belum  melakukan  perialanan  menuntut  ilmu.  Imam  Bukhari  tidak
menukil  riwayat  darinya kecuali  dengan jalur  mw 'c[//¢q.  Dia  adalah

periwayat    yang    dinilai  , ,sAad«g    nanun    seringkali    melakukan
kekeliruan saperti yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Jalur ini
dinukil  AI  Ismaili  dengan  sa#ad  yang  mausfawJ melalui  Abu  Musa
Muhammad bin AI Mutsarma,  :i *.~j i; 1;;i G{a> :};g`2:.! i; ti¥ 6€i£
'-{34  jti,OS  rif i;f y^   rf e  ;r;J^  f r 'Ti!±+i  +i 'Sul .'Ff fi '+i i

(Mua;mmalbinAIIsmailmeneerilakankepadakami,Ahmadbinzaid
menceritakan  kepade  kant.  dart  Ayyub  dan  Yunus   [yakni,  Ibnu
Ubaid]  serta Hisyam,  de:ri AI Hasan bin AInaif:  dart Abu BakrchD.

Sac:ea]dchyifugdiisae:uA#m¥al£:j:ayhiiT.b:as=en,ukn#8fr;en£.=
:;aj°i 61i : i}'6 t;i:i o£T jar.i3 +.jt.'j +;;.# ¢fii *:3 J! i# ("% `ammaJ
menceritakan kepnda kant, Hctmmed bin Zaid menceritakan kepach
ka:mi,  Ayyub,  Yunus,  dan  Mu'alla  bin  Ziyad  menceritakan  kepach
kami, mereha berkata: AI Hasan menceritakan kepada kamD. Lalln dia
menyebuthan redaksi hnditsnya.

Imam Ahmad meriwayatkarmya dari Ahmad, dari Mu`ammal,
dari  Hanmad,  darn keempat orang itu.  Seakan-akan iran Bulchari
menrisyaratkankapadajalurini.

+Sffi .;:i   i.i}  '.(i ;)  (Ma.mar  meriwayatkannya  drri  Ayyub).

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  bagian  ini  dinukil  dengan  sa»ad yang
m&asAzf/ oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i, dan AI Ismaili, melalui
Abdurrazzaq,  darinya.  Nanrin  iran  Muslim  tidak  menyebutkan
redaksinya,  begitu  pula Abu Daud.  Sedangkan  AI  Ismaili  dan An-
Nasa`i  menyebutkannya seraya mengatakan,   cj  cfal  c¢  +i;.# :F
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illj ;;{> &i j± ii `j*3 :±pl i;f{ ¢;i if r:i p{i jG>fyi (DCI7.I. 4jrywG,
dart  AI  Hasan,-  dart  AI  Ahnof  bi;  Qa'is,   iari  Abu  Bakeah,   aku
me7cde7!grr Rasrc{/cj//cz4 SH W), lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya
tanpa menyertakan kisahnya. Pada hadits ini ada masalah yang cukup
unik,  yaitu semua periwayatnya berasal  dari Bashrah,  dan di  antara
mereka  terdapat  tiga  orang  tabiin  secara  berurutan,  diawali  oleh
Ayyho.

Ad-Daruquthni berkata setelah menyebutkan perbedaan pada
s¢«ad-nya,  "Yang sAaAz.A  adalah hadits  Ayyub  deri hadits  Hammad
bin Zaid dan Ma'mar, darinya."

-{33 ¢} .f a gJ! .f a  Sf i if e S ']rfe '.rfii (Diriwayatkan Bakkar

bin Abdul Aziz dari bapaknya,  dari Abu Bakrah). Sayai (Tbrm Hai3ar)
katakan,   Abdul   Aziz   adalah   Ibnu   Abdullch   bin   Bakrah.   Dia
disebutkan beserta sa#ad-nya dalam riwayat Ibnu Majah.  Di  antara
mereka    ada    yang    menisbatkannya  . kapada    kakeknya    dengan
mengatakan, Abdul Aziz bin Abh Bakrah. Dia dan bapaknya Q}akkar)
tidck memiliki riwayat dalam kitab S%aAz.A Bzfkfe¢rz. kecuali hadits ini.
Jalur ini dinukil Ath-Thabarani melalui jlaur Khalid bin Khidasy, dia
beckata,  ifi\  ±:?  'ti ')is:. \±:^> (Bakkar bin Abdul Aziz menceritahan

Aepada  hamz.),  1alu  dia  menukil  sa»czd  saperti  sebelumnya  dengan
redcksi,  g! Jjfa°t3 jjtry°i ..a±;6 ig 6! :Jji{ iL3 tis &i j± #i 'l=;gl

j3doi  ]5  313i  ®ri  'j (Alou mendengar Nabi  SAW bersabda,
``Sunggwh  fitnah  akan  terjadi.  Pembunuh  dan  orang  terbunuh  di

neraka. Sungguh orang terbunwh ingin membunwh si pembuirwh. ")

j;as  °;:i  -a#,  \±:i>   ;:1±  'Idr)  (Ghundar  berkata:   Syu'bah
menceritakan   kepada   kami   dari   Manshur).  D±a.  edalah  toou   AI
Mu'tahir.

{g3ll?  ij  rDclrz. jtzb 'z).  Nana bapaknya  adalah Hirasy seorang
tabiin  masyhur.  inam  Ahmad  mengutipnya  secara  mczusA«/  seraya
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bedszTfa,  jhit  'ti  ':)=Si±  \±:}>  (Mwhammnd  bin  Ja'fiar  menceritakan

Aepzzda 'fuczmz.). Maksudnya adalah Ghundar, melalui sa»ad tadi dengan
redaksi,  tag; ,.£ j> I:{j £SAZJi #Cp ji tiisi :}:i ,o\;}:=!®1 j±®! ii!
\±S±  14±,  r*)  'ti±  rf>S  (Apabila  du:  muslim  bertemu,  salah  satuny:

membawa senjata untuk schabc[inya. maka kedunnya berada di tepi

jurang neraka. Apabila ada yang membu:rmh maka keduanya sanira-
j5cz7%cz 'fer/.e"mas  fe  da/am  zzerzzha/.  Abu  Daud  Ath-Thayalisi juga
meriwayatkarmya  dalam  kitab  j4/ "us»ad  dari  Syu'bch,  dan  dari
jalumya dan dikutip oleh Abu Awanah dalani kitab kitab 4sA-SHchz.A.

Uck. '±±i ®r) (Sufyan tidak meriowyatkanrrya secara rna;rfu').

Maksudnya, sufyan Ats-Tsauri.

jj:a£  :j  @arz. MausAqrJ.  Maksudnya,  melalui  Sa7nd yang
disebutkan.  An-Nasa`i  meriwayadsamya  secara  n!ausAef/ dari  Ya'1a
bin Ubaid, dad Sufyan Ats-Tsauri -elalui Sa»nd tadi- hingga Abu
Bakrah, dia beckata:   `1{i jfql ji `iay>i a* ,O`i±:=J.I Pis}I :}i> li!

?€i j qi ;£ql `1ia>f J5 ii,i ti£+ jf ji (4prbz-/a dan /nd.-/nd:
muslim  membawa  senjata  masing-musing  untiLk  sating  menyerang
maka keduanya berada di tapi jurang jchanam. Apabila salah satwrya
menbunuh   yang   lainnya   maka   kedranya   berada   di   new.akdy.
Pembicaraan tentang hadits ini  sudah dipapalkan pada penbahasan
tentang iran di baSan awal kitab Slhchz.A Bndharz. ini.

Para  ulana  bckata,  `"alma  `keduanya  berada  di  neraka'
adalah keduanya patut mendapatkan hal itu, tctapi urusan keduanya
diserahkan   kapada   Allah,  jika   Allah   men8hendahi   menghukum
keduanya  maka  Dia  melakukannya,  kemudian  Dia  mengeluarkan
keduanya dari neraka saperti para ahli tauhid lainnya, dan jika Allah
men9hendalri mengampuni keduanya maka Dia melakukarmya, tanpa
memberi hukuman  sama sekali."
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Yang  lain  mengatakan  bahwa  hadits   ini  dipahami  untuk
mereka yang menchalalkan pchuatan tersebut. Tidak ada dalil dalam
hadits   ini   bad   kaum   Khawarij   dan   sebatian   Mu'tazilch   yang
mengatakan bchwa para pelaku maksiat kekal di dalam neraka. Sebab
Nabi SAW bersabda, ?d` j  `i{3 (Kedra#y¢ dz. #eraha), tidak berarti

mesti terus menerus tinggal di dalani neraka.

Hadits     ini     adalch     dalil     bagi     mereka     yang     tidak
memperkenankan belperang di  waktu  fithah.  Mereka  adalah  semua

yang tidak melibatkan diri bersama Ali dalam peperangannya, saperti
Sa'ad   bin   Abi   Waqqash,   Abdullch  bin   Umar,   Muhammad  bin
Maslamah, Abu Bakrch, dan yang lain. Mereka berkata, "Setiap orang
wajib menahan diri, meskipun jika sescorang ingin membunuhnya, dia
tetap  tidak  boleh  memberikan  perlawanan."  Di  antara  mereka  ada

yang mengatakan, bahwa seseorang tidak boleh terlibat dalam fithah,
namun  .apabila  ada  yang  hendak  membunuhnya  maka  dia  boleh
membela diri.  Sedan8kan mayoritas  sahal]at den tabiin berpendapat
bahwa   wajib   memberi   bantuan   kapada   pihak   yang   benar   den
memeranri  pihak  yang  memban8kang.   Golongan  hi  memahami
hadits-hadits yang disebut]ran tentang larangan belperang saat fitnah
khusus bagi yang lemah atau tidak bisa mengetahui mama pihak yang
beur.

Para ulama Ahlus Sunnah sapakat tentang kewajiban melarang
meleeehkan seseorang di antara sahabat dikarenakan apa yang tedadi

pada diri mereka akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Meski diketahui
siapa di antara mereka yang benar.  Sebch mereka hanya melibalkan
diri dalam peperangan itu berdasarkan ijtihad. Sementara Allah telah
memaaflcan   siapa   yang   kelini   dalam   berijtihad.   Bahkan   telah
ditetapkan bahwa dia diberi satu pahala. Yang benar dalam berijtihed
diberi  dua pahala  saperti  akan dijelaskan pada pembahasan  tentang
hukum.  Kemudian  golongan  ini  memahani  bahwa  ancanan  dalam
hadits    itu    diperuntukkan   bagi   mereka   yang   berperang   tanpa

penakwilan  yang  benar  bahkan  sekadar  me'nginginkan  kekuasaan.
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Pandangan  ini  tidck  bisa  disanggah  dengan  sikap  Abu  Bakrah  AI
Ahnaf yang tidak berperang bersana Ali, karena hal itu dia lakukan
atas dasar ijtihadnya yang memilih sikap berhati-hati bagi dirinya dan
bagi  mereka  yang  diberinya  nasehat.  Dalam  bab  berikutnya  akan
dikemckckan penj elasan tambahan mengenai masalah ini.

Ath-Thabari   berkata,   "Sekiranya   yang   wajib   pada   setiap

perselisihan  antara  kaun  muslimin  adalah  men8hindar  dan  tetap
menetap di runah serta merusak senjata, maka foczd tidak ditegakkan
dan kebatilan tidak  dapat  dilenyapkan.  Para pelaku kefasikan  clan
mendapati   jalan   untuk   melakukan   hal-hal   yang   haran,   seperti
meranpas  harta,  menumpahkan  darah,  dan  menjadikan  perempuan
sebagai tawanan, sebab kaun muslimin tidak memerangi mereka dan
malah  menahan  diri  serta  mengatakan,  ini  adalah  fitnah  yang  kita
dilarang belperang padanya.  Sungguh ini menyelisihi perintch untuk
meniegang tangan-tangan orang-orang dungu. "

AI  Bazzar  menyebutkan  dalan  hadits,  ?d`  d  'J:)a:j®`'j  fro.I

(Pembunuh  dan  yang  dibunwh  be{ad.a .di  ,nT:a.kdD .t"Palrml:. yam:5
menjelaskan  maksudnya,  ?dl  j  'j:a;j°`3  fro°6   6edul`  j>  }±±`   ii;

(Apchila kam be:i'perang untuk kepentingan dunia, maka pembunuh
da# ora[#g dz.bw#"4 berada d¢/am "erafa/. Hal ini diperkuat dengan
hadits apa yang diriwayatkan oleh ham Muslim dengan redaksi,   'Y

.|j ij 'j±;i.I q3 |f ap |2d°i t€j#: 'y o63 u+¢i j£ ¢+i di 6'Jull talc

j€i e 'jjfaoi3 froo` {£#.I  :'j6 gal,i ajzfi ij;r ::}js rD«„z.a fz.dofr aha„
binasa hingga suatu zanan datang pada manusia,  dimana seorang
pembunuh  tidck  taha  untwk  apa  dia  membunuh,  dan  orang  ya.mg
terbunuh jnga tidak taha sebab dia dibunuh. Mcka ada yang bertanya,
``Bagainana hal itu terjadi? "  Beliou bersabda,  "Al harj, pembunwh

dan yang dibunuh berada dalan neraka. ")

AI  Qurthubi berkata,  "Hadits  ini  menjelaskan bahwa perang
bila didasari ketidaktchuan apakah dalan ran8ka kepentingan dunia
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dan mengikuti hawa nafsu, inilal yang dimaksudkan oleh sabdanya,

!is`S'Jft.i()'ftyfi\(Pembunuhdanorcangdrbunuhdalamnerakdy."

Saya (Ibnu Hajar) katakan,  atas dasar ini, maka orang-orang

yang tidak ikut dalan perang Janal dan Shiffin lebih banyak daripada
mereka yang turut bexperang. Mereka semua melakukan penakwilan

yang diberi pahala karenanya.  Berbeda dengan orang-orang sesudah
mereka yang bexperang untuk , kapentingan dunia seperti hadits yang
akan  disebutkan  dari  Abu  Barzah  AI  Aslami.  Dia  antara  perkara
mendukung keterangan sebelumnya adalah riwayat Muslim dari Abu
Hurairah secara m¢rf« ',  3;±> J'! ;a;J Ji ;;ail, :rjai;i }# 3€£13 C±j J€6 *

a;±S:&'±SS'\*'-i;i3';&.ji(Barangsiapabexperangdibowahbendera

kesuhaan   dan   marah   harena  fianatisme,   atou   mengajak   kapada

fanatisme, . atou  menolong  fianatisme,  laha  dia  dibunuh  maka  dia
terbunuh dalam keadaan jahiltyah) .

Kemudian kalinat, gg.t. j5 ji \:a;Jj> a6' a€! (see"#ggrfA#j;a

dz.a be7i¢mbz.sz. %»f"A membzf7®wA saAahaf#)/cz) dijadikan dalil bagi yang

mengatakan bchwa tekad  diberi  sanksi  meskipun  tidak  diwujudkan
dalam perbuatan.  Tetapi  mereka  yang tidak bexpendapat  saperti  itu
karena  memberi  jawaban  bahwa  di  sini  terdapat  perbuatan  saling
berhadapan seraya menghunus senjata dan adanya peperangan.  Lalu

pemyataan  "pembunuh  dan  yang  dibunuh  berada  di  neraka"  tidak
menimbuucan   konsekuensi   bahwa   keduanya   berada   pada   satu
tin9katan.    Bahkan    pembunuh    disiksa    karena    berperang    dan
membunuh sekaligus.  Sedangkan orang yang dibunuh hanya disiksa
karena melakukan paperangan.

Pembahasan lebih detail tentang masalch ini sudch dijelaskan
sebelumnya   pada  , pembahasan   tentang   kelembutan   hati   ketika
membahas  sabdanya,  3Z+;  ii  J£3  }£:ri{;  ii  i;  (Baz~¢»grz.ape  Je7~defz.A

dalan   hatinya   suatu  kebalhan`  dan  barcingsiapa   terdetik  dalan
ftatrya fajafe¢fa#). Mereka berkata pula tentang firman Allah dalan
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surah AI Baqarah ayat 286,  i:|€=Hf! I; \€€1£3 ::=f ti q rDz.cz me7!dapaf

pahala [dari kebajihan] yang diusahakannya dan dia mendtrpat siksa
[dari kyahatan]  yang dilalwhnrrya). Poha kaifa if ti 'al dzLham horiteks
kejchatan  menunjukkan  malma  bahwa  dalarn  hal  ini  perlu  adanya
usaha yang serius. Berbeda dengan kebaikan yang diberi pahala hanya
dengan sebab niat. Hal ini diperkuat dengan hadits,   a #q,3JlaJ< &` 3!

Ijki£ )i * ljij£3 P` a \€=jii * .`=.:a> /See"#ggrA»);¢ .4//oA mema¢Lq¢»'

unatha   atas   apa  yang  dibisi]ckan  hatinya   selama  mereka  tidck
mengucapkan atou mengerjaka:rmya) .

Kesimpulannya, ada tiga tingkatan dalam masalah ini, yaitu:

keinginan  semata.  hi  diberi pchala atasnya dan tidak diberi
sanksi.

Adanya  perbuatan  mengiringi  keinginan  atau  tekad,  mcka
tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal ini diberi sanksi.

Tekad   yang  kedudukannya   lebih   tinggi   daripada   sekadar
keinginan, mcka dalam masalah ini ada perbedaan pendapat.

Catatan

Sehubungan dengan sikap AI Ahnaf yang tidak mau terlibat
dalam  peperangan  ada  yang  menyebutkan  sebab  lain.  Ath-Thabari
meriwayatkan    melalui    sa»¢d    yang    sAczAz.A    dari    Hushain    bin
Abdunahman,  dari  Amr bin Jawan,  dia berkata:    J13i;>l  C=J:iJi  :3'  :=j3

+i  g3  '®;:p*;  }di  I;¢  \a±>  :'j6  'Lis-ql  {±pL  :J6  g'®6  a  ,Li±>qi
3ck;G3!iiLjiife3fr}ij8£+¢!j-€#ij+qu°I(4fuper#afr
bertanya   kepadanya,   ``Bagaimana  pendapatmu   tentang   sihap   AI
Ahnof yang tidak turmt berperang, c[pakah sebabn;a? " Dia me:njowab,
``Aku dengar ALI Ahaof berhata,  `Kani menunalkan haji, dan tern:yata

manusia sedang berJunpul di tengah masjid -maksudnya masjid Am-
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Nabowi- dan di antara mereka terdapat Ali, Az-Zmbair, Thalhah, dan
Sa'ad. Tak lama kemudian Utsman datang ... '.')

Setelah  itu  disebutkan  permintaan  Utsman  terhadap  mereka
untuk memberi kesaksian atas keutanaarmya. AI Ahnaf berkata,  'l=|:ji3

9* 9i;L< ife {#; .y! -6\i££ j+ ii5ii iif t£3i i d!! :ti£5 £T3]i3 fife

CiiJ'ji:+J`\a€;i!;#®1j!'1±;33qft;;:¢3¥;qu°ij;`£;j:]6{#:'vj

{th  'e3:ri::rif aJ:jfi.I  +fa  `}'}` ;;¢13  irfe3  i2j!G  9,Lil  :Jdj  pT d;u€i .3;

ca-:jar ftl3 i;tif t+€i +: td, u'6 * ¢-"jis ifu2G tj¢ (4fu berfemw
Thalhah dan Az-Zubair dan berkata,  "Sunggwh menurutku laki-laki
ini -maksndrrya  Utsman- akan  dibunuh,  maha  siapa yang halian
perintahkan kepadaha untuk aku baiat? " Keduanya berkata, ``Engkou
sebaiknya  membatat  Ali."  Setelah  itv  aha  datang  ke  Malckah  dan
bertemu  Aisyah   dan   saat   itu  telah   sampai  kepada   ka:mi   berita

pembunuhan  Utsman.   Aha  berkata  kepada  Aisyah,   "Siapa  yang
engkou  perintahkan  kepadaha  untuk  aha  baiat?"  Dia  menjowab,
"Ali."  Kemudian aha kembali ke Basheah. Beberapa saat kemudian,

datang  kepada ka:mi  seseorang  dan berkata,  ``Ini  Aisyah,  Thalhah,
dan  Az-Zacbair  sedang  berkemah  di  pinggiran  AI  Khuraibah  dan
meminta bantuan kapadrmu. " AL]ou kemndian datang menemui Aisyah

•  dan  mengingatkannya  apa  yang  dikatakannya  kepadaku.  Lalu  a:ha

datang    kepada    Thalhch    serta    Az-Zubalr    dan    mengingatkan
fedaccz7t}J¢. ')  Dia  kemudian  menyebutkan  kisah  selen8kapnya  dan
mengatakan kapadanya,  J:}:.3 gjl:}>3 ;;jf3:j°l ii ;Zi;3 }Z1;6i '¥ }13 :tj;

p:ii*.I a Jq.I 'j3£6  t,S:a; d;3i~f+i ie3 |36ry3  c+IL3 ,4fa &i jf ii
(Aku   berkata,   "Demi   Allah,   alca   tidak   akan   memerangi   kamu
sener[tara berscana alou ado Ummul Mukminin dan pembela-pernbela
Rasulullah SAW.  Namun aku juga tidak memerangi sescorang yang
ka:mu  perintchkan  untuk  alca  balat."   A]chirnya,   dia  menghindari
beaperang dengan kedua pihak itu sekaligus).
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Riwayat  ini  mun9kin  dikompromikan  bahwa  awalnya  dia
memilih  tidak  terlibat  dalam  peperangan  itu,  lalu  muncul  niatnya
untck berperang di pihak Ali, tetapi maksudnya ini diurungkan oleh
Abu  Bakrch.  Atau  dia berkeinginan  bexperang  bersana  Ali  namun
diurungJcan oleh Abu Bakrah.  Bertapatan saat itu juga dia mendapat

pesan dari Aisyah agar bergabung bersamanya, maka dia pun semckin
mantap untuk tidak melibatkan diri.

Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Qatadah dia berkata, "Ali
singgch  di  satu  sisi  dan  Ahnaf mengirim  utusan  kepadanya  untuk
mengatakan,  `Jika mau maka  aku  akan  datang kepadamu,  dan bila
mau cku dapat menahan empat ribu pedang untck melawanmu'. Maka
Ali mengirim pesan, `Tahanlal siapa yang bisa engkau tchan'."

11. Bagaimana Urusannya Jika tidak Ada Jamaah

gL iji 6j'y*O, +.3Oj; u:i a iji ?Lf#o, al`_,

rfe &i  uk all 'j;;
1:  :tji;  `uj-JLJ
•L£J J*   .,±0, ,ie

?`= 0

Lrf fl, iH,; :£: ir3
®,0,

¢csJJ,  Jar

a,,           a        a     ,    o   ,* ii. r. fi
L,3, 'J+ :'JJi; ,Jq, i; 'ii;1

0

:'ul
h:I

£

•ii`   :Jj 9Z J J*., ,i:
'JJ`i; Fj   :'Jj 9igis 1;3 :'1±:   .i;S 3jj   tiff  :|j

9,,

t*r   :'j€ q* ir ,±°, ou,; :£t ]* :'l=jj   .:gr3 ;;+ L+€
EI'JJ:.; ,: ::=J;   .lie :J;'i: \;;j'; *,£i :; `;Zi ,l+,i,i i; :1>3

\:±  ::=j;    .L=^jo€L  '.jife3j    ci±;rig  :rf  +i    :]i3'    .i:j' +{±3'  ,A"
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::=jj   .*e;i :ul+ijoi iscl irf  :'jj ear,; di;03
'j   c\€fr ~j#O, chz .ujfj   :'jj 9iG! $3 ki= iS' :£±;

.ar,; i; L9i3 tt,*o` ±iijL.' ug. t;:;i
7084. Dari Busr bin Ubaidillah AI Hadhrami, dia mendengar

Abu  Idris  AI  Khaulani,  bahwa  dia  mendengar  Hudzaifch  bin  AI
Yaman berkata, "Dahulu orang-orang ®ara sahabat) bertanya kapada
Rasulullah  SAW tentang kebaikan,  sedangkan  aku bertanya kapada
beliau   tentang   kebunikan   karena   khawatir   keburukan   itu   akan
mendapatiku. Aku berkata,  `Wahai Rasulullah, sungguh kami berada
di nasa jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendatan8kan kebaikan
ini kepada kami, apakah sesudah kebaikan ini ada kebumkan?' Beliau
menjawal],  `ya./ ' Aku beckata,  `Apakah  sesudeh kebunikan  itu  ada
kebaikan?' Beliau bersabda,  `Beurr, aha# feJapz. ferdapaf kede»gfa.a»

pada[#ytz '.  Aku berkata,  `Apakah keden8kiannya?'  Beliau bersabda,
•Orang-orang yang mengambil petuoyuk selain petutyukku.  Engkou

mengenali daripada mereha dan mengingkari '. A]mi beckata. ` Aipck:ch
sesudah kebaikan itu ada lath keburukan?'  Beliau bersabda,  `Benar,

para penyeru kepeda pinfu-piutu jahanam.  Bctrangsiapa menyambut
mereka maka mereka akan mencampakkan ke dalam jahanam'.  Ak]i
beckata, `Wahai Rasulullah, sebut]ran si fat-si fat mereka kepada kami '.
Bdian beashoda,  .Mereka berkulit sanra dengan kite dan berbicara
de»gzz# hahasa kz.fzz '. Aku berkata, `Apakah yang en8kau perintahkan
kepadaku jika aku mendapati kondisi  saped itu?'  Beliau bersabda,
•Engkou  hendaknya kominen dengan jamach  koum  muslimin  dan

froam mereha '.  Aku berkata,  `Bagaimana jika tidak ada janaah dan
tidak pula ada inam ®emimpin) kaum muslimin?' Beliau bersabda,
•Hindari kelompok-kelompok itu semuanya mesklpun enghau tinggal

dengan menggigit akar kayu sampai kematian datang mertyempwhya
sedang engkou daLan. keadaan seperti itu'. ..
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KeteranganHadits:

(Bab   bagalmana   urunnnya   apabila   tidak   ada  jamach).
Maksudnya,  apakah  yang  dilakukan  scorang  muslim  ketika  teljadi

perselisihan  sebelum  teq.adi  kesepakatan  atas  seorang  khalifch  atau
pemimpin.  Imam Bulchari meriwayatkan hadits ini dari  Muhammad
bin AI Mutsanna, dari AI Walid bin Muslim, dari Ibnu Jabir, dari Busr
bin  Ubaidillch  AI   Hadhrami,   deri   Abu   Idris   AI  Khaulani,   dari
Hudzaifch   bin   AI   Yaman.    Ibnu`   Jabir   yang   dimaksud   adalah
Abdurrahman bin Yazid bin Jal>ir seperti  ditegaskan  haani  Muslim
dalam  riwayatnya  dari  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  (guru  inam
Bulchari dalam riwayat jni).

dr)   I;;i   ti   ;;   S}>   (Busr  bin   Ubaidillah  menceritakan

faqz7czdl&ha/.    Dia   adalah   seorang   tabiin   junior.   Sc#¢d   hadits   ini
semuanya  adalali  ulama  Syam,  kecuali  guru  inan  Bulchari  dan
scorang sahabat.

i;ul..Of\-irls-i(Karenatakutkeburukanituakanmendapatiku).
Dalam riwayat Nashr bin Ashin, dari Hudzaifah, seperti dikutip Ibnu
Abi Syaibah disebutkan dengan redaksi,  ¢±;* J' #.1 bi tjf3 r:4faJ

mengetahai bahwa kebaikan tidak akan mendahaluiku).
*fJ:i    ~§}Sle     S     (Di    masa    jahiliych    dan    kebun,ken).

Mengisyaratkan apa yang teljadi sebelum Islam saperti kekafiran dan
saling  membunuh  satu  sama  lain  serta  mengeljakan  perbuatan  kQji
lainnya.

;±+ (lS} `drl {Slri (Allah mendatangkan kepada kant Jcebaikan

I.7€z.?/.  Maksudnya, keimanan dan keamanan serta kcadaan yang balk

jauh_   dari   perbiratan   keji.   Imam   Muslim   menambahkan   dalani
riwayatnya dari Abu AI Aswad dari Hudzalfah,   ie fi£5  rlh4l¢fa¢ hamz.

berada padanya) .
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ai;`  :J6  g;±.  ir j:±J.I  lii  :Li;t :+€j  /#pahaA seszfdaA febaz.ha»  I.»z.

terdapat  keburukan?  Beliou  SAW bersabda,  "Ya.I ")  Dad:arm rivayat
Nashr bin Ashim disebutkan,  a£!  (Fz.froczfe).  Sementara dalam riwayat

Subai'  bin  Khalid,  dari  Hudzaifah  yang  dikutip  Ibnu  Abi  Syaibah
disebutkan,   ,pe :'16 q#€ ir ,i;:Ji cat JS :J6 .L;;=Ji :'|6 9aS arty®i ti;
-tl¢LL  (Apakah  pelindung  darinya?  Beliou  bersabda,  "Pedang."  Dia

berkata,    "Apakah   sesudah   pedang   ada   lagi   tameng?"   Beliou
bersabda,   "Benor, perdc!maz.a#. "J  Maksud keburukan di  sini  adalah
fitnah yang teq.adi setelah pembunuhan Utsman dan seterusnya atau
siksaan yang menj adi kousekueusi di akhirat.

;fs  g±,')  `.(il  -.Jle  (Bdiou bersabda,  `.`Benar,  nanun terdapat
kedengfa.cz# pczda#)/a. "/  Kata  dakfea#  artinya  dengki.  Sebagian  lagi
mengatakan  kotoran hati  dan  sebagian  mengatakan  kerusakan  hati.
Namun    makna    ketiganya    tidcklch    jauh    berbeda.     Hal     ini
mengisyaratkan bahwa kebaikan yang  datang  setelah keburukan  itu
bukanlah  kebaikan  yang  mumi  tetapi  ada  ketidakjelasan.  Sebagian
mengatakan bahwa maksud ad-dakfaa» adalah d"Afoaa» (asap) sebagai
isyarat  keruhnya  kendaan.  Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  a!d-
d&k#orz adalch semua perkara yang tidak disukai.

Abu Ubaid berkata, ``Maksud hadits ini ditafsirkan oleh hadits
iirn,  SS, a;:Sis a j3 ?,°j I+fi 'gj '¥ (Hati orang tidrk akan kenbdi
frep¢dcz  kecldacz"  sebe/w"#);a/.   Asalnya  adalah  wama  hewan  yang
belang.  Seakan-akan maknanya adalah hati mereka tidak lagi beisih
satu sana lain."

i,JL  *, 'Oft¢i {j  (Orang-orang yan`g  menganbil  pctunjuk
se/¢z.# pefwH/.#kha4/.  Dalam riwayat AI Aswad disebutkan,   tf*; 5;Zi£

±, 'rf}=i 'Y)  'gi:+}}, 'rf;:)a; .-£S  (Akan  ada  sesudahku  peminpin-
peminpin  yang  mengambil  petunj`uk  sesuai  petunjukku  dan  tidek
mengihati Sunnahku) .
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$3S)   °(]b   .fi    (Emg'kou      rnengenal   dart   mereha   dan
me#gr.Hghaz).  Maksudnya,  amal-anal mereka.  Dalan hadits Ummu
SalamahyangdiriwayatkaninamMuslimdisebutkan,*jisj!T:,i;i:,a6`
';)±'oi-q3;rangsiapamengingkarima:hadiabebasdans;apayang

tidak menyu,kal mcka dia selamat) .

iGi rpara pe#);e"J. Kata d# 'af merupakan bentuk janak dari

kata dcz 'z.. Maksudnya, penyeru kapada kebatilan.

t%i  +l}ii  js  rDz. pz.#fw-pz.%fw /.afea#am/.  Mereka  disebutkan
seperti itu berdasarkan akibat keadaan mereka. Seperti yang dikatakan
kepada orang yang melakukan perbuatan haran, "Dia berdiri di tepi

jurang neraka."
a,';1±  ®ti  .*   (Mereha  berasal  dart  kulit  kita).  Mdsmtrya.,

berasal darn kaum kita dan dari orang berbahasa seperti kita serta satu
agama dengan kita. Ini memberi isyarat bahwa orang-orang dimaksud
berasal dari bangsa Arab.

Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya, dari keturunan Adam."

Menunlt AI Qabisi, maknanya adalah mereka secara lchir satu
agama dengan kita,  namun hakikatnya mereka berbeda dengan kita.
Kulit dari sesuatu adalah bagian luamya. Kulit pada dasarnya. adalah

pembun8kus  badan.   Yang-  menguatkan  pandangan  kalangan  yang
mengatakan  bahwa  mcksudnya  adalah  bangsa  Arab,  bahwa  wama
coklat sangat umum pada mereka dan wama itu hanya tampak di kulit.
Pada riwayat Abu AI Aswad disebutkan,  c*P\±ijl +Jig ;{ifj{S `JG? *

pr3\.. 9\:;;±  a (Di  antdra mereka terdapat orang-orang yang hatinya'aialah  hati  syetan  dalam  tubwh  manusia).  Kata juts;an  (tulitlnur)

maksudnya  adalah jasad  manusia  dan  digunakan  pula  dengan  arti
seseorang.
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Iyadh berkata, "Mcksud keburukan pertama adalah fitnah yang
teriadi sesudah Utsman. Maksud kebaikan sesudahnya adalah kondisi

pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sedanglran maksud orang-
orang  yang  dikenali  di  antara  mereka  dan  diin8kari  adalah ,p`ara

peminpin sesudahrtya. Di antara mereka ada yang belperang dengan
Sunnah serta adil  dan ada pula yang mengajak kapada bid'ah  serta
kecurangan."

Saya  (Ibnu  Hajar)   katckan,   yang  tampak  bahwa  maksud
keburukan   yang   pertama   adalch   fitnah   awal   yang   diisyaratkan.
Sedangkan kebaikan adalah berkumpulnya manusia bersama Ali dan
Muawiyah. 4d-da!kfea#  adalah apa yang teriadi pada nasa keduanya
dari  sebagian  pemimpin  seperti  Ziyad  di  Irak  serta  penyelisihan
sebagian kelompok seperti Khawarij . Para penyeru kapada pintu-pintu

jahanan adalah mereka yang berusaha mencari kekuasaan, baik dari
kalangan Khawarij  maupun yang lain.  Itulah yang diisyaratkan oleh
sabda beliau, +{;a;3 qu.I 'a£\:; i}.I (Bergrb##gJafi de"grm /.¢mclafa

ha"in mz4s/I.7»z.7!  dcz7®  I.7%czm  merefacz).  Maksudnya, medripun pemimpin

tersebut melakukan kezhaliman. Mempeljelas hal ini adalah riwayat
Albni AI ASNIed,   nth '13;+)  y;fa '+fp .i)  (Meskipur. de memukul

pw#ggzt7!g77gw  dcz7®   77!e"grmbz.J  ftczrfczmac4/.   Perkara  saperti  ini  banyak
tejadi pada nasa pemerintchan AI Hajjaj dan lairmya.

®r¢S+.',)':nd;:3\-33\:I(fu@ergabunglahdenganjamaahkaun

mz4s/z.mz.7®  da!n!  z.m¢m  merehaJ.  Maksudnya pemimpin mereka.  Dalam

riwayat Abu AI Aswad ditanbahkan,   'j;i3 4:££ 'p;a °o;3 a±±*j a;:-i:
':±firfu   (Hendaknya   eng:kou  mendengar   dan  menaati  mesklpun   dia

memukul  punggungrm  dan  mengambil   hariamu).  Denikian  inga,
dalam riwayat Khalid bin Subai' yarig dikutip Ath-Thal]rani,   C==:i3 b¢

+#.6:i2±>:g;£P'.®¢t9;a¢'+ysb;3i;}®6:2±;rrzhaengha%meJjAa'f

rhalif;ah  maka  bergabunglah  dengannya  meskiprn  din  meniLkul
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punggungmu.   Tctapi   bila   tidak   ada   halif;ah   maka   hendaknya
mdyawh).

iFfu< 3i  }'3  rMesAjpztn  e»gha" me»ggz.g7t/.  Mcksudnya,  dalam

mengasingkan diri itu meski harus mengrigit akar kayu, tetap japgan
en8kau  bexpaling  darinya.  Lafazh  ini  diberi  harckat /crffoc!fo  dalan
semua  riwayat.  Nanun  AI  As]riri  melafalkannya  dengan  harakat
dfoa7%7%aA.   Tetapi   pendapat   ini   disanggah  karena   yang   demikian
diperbolehkan   bila   kata   am   sebelumnya   berasal   dari   kata   cz7!78a.
Sementara  di  tempat  ini  hal  itu  tidak  diperbolehkan  karena  kata
tersebut  tidak  disebutkan  sesudah  kata  /ac..  Demikian  yang  disitir

penulis kitab ,4/ Mwgfo#I..  Dalam riwayat Abdurrahman bin Qurth dari
Hudzaifah yang dikutip Ibnu Majah,  ;;i Ji= j£ Supe 'c.'iJ tJjij' .bit
°{]is  l`:J5}\ '{$6 .oil .c¢ 'vi  (Engkou meninggal  dan  menggigit jidzl  lebih

baik bagimu  daripada mengikuti  salch  seorang  di  antara  mereka).
Kata /.I.dz/ adalah kayu yang ditancapkan untuk digunakan oleh unta
menggesek badannya ketika gatal.

'{±JJI,'.3  j3 '(=fi')  (Engkau dalam keadaan demikian). Mal£:sndnya,,

sedang  menggigit.  Ini  adalah  kiasan  untuk  berkomitmen  terhadap

jamaali kaun muslimin dan menaati pemimpin mereka meskipun dia
melakukan kemcksi atan.

AI Baidhawi  berkata,  "Malmanya, jika tidck ada khalifch di
muka bumi mcka engkau sebaiknya mengasingkan diri dan bersabar
menanggung    beratnya    kondisi    zanan.    Menggigit    akar    kayu
merupakan  kiasan  dalan  menchadapi  kesulitan.   Seperti  kalimat,

f ulaan ya'adhdhu al hofara min syiddatil alan (RThan "engbgivl barfu
karena perihnya sakit yang dirasakannya). Atau mungkin mcksudnya
adalah  komitmen  saperti  hadits,     j+Ift   \€:i>   lj±>   /Gz.gz.f/aft  dz.a

de#gr#  gz.gz.-gz.gz. gerafoam  faczmw/.  Makna pertama diperkuat  dengan

hadits lain, +€} I:L>i €g iJi a Ou' £ J.jr ji *G 'cJij .i i)S tJz.fa
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engkou men:inggal sementara engkou menggigit jidzl maka itv lebih
balk baginu de:ripada mengikuti salah seorang di antara mereka).

Ibnu   Baththal  berkata,   "Di   dalamnya  terdapat   dalil  bagi
sejumlah ahli fi]dh tentang kewaj iban bergabung dengan j ananh kaum
muslinrin dan tidak melakukan penentangan terhadap para pemimpin

yang zhalim, karena beliau menggambarkan kelompok yang terakhir
sebagai  `para  penyeru  di  pintu-pintu  jahanan',  dan  mereka  tidak
dinyatakan oleh beliau,  `en8kau  kenal  dan  en8kau  ingkari',  seperti

yang beliau sabdakan sehubungan dengan kelompok pertana. Mereka
tidak  berada  dalani  kondisi  saperti  itu  melainkan  mereka  di  atas
kebatilan. Meski demikian tetap diperintahkan agar bergabung dengan

jamach."
Ath-Thabari beckata,  "Tejadi pefoedaan tentang perintah ini

dan juga tentang jamanh. Ada yang mengatakan, bahwa perintah ini
wdyib   dan  jamaah   yang   dimdsud   adalah   kelompok   mayoritas.
Kemudian  dia  menyebutkan  drri  Mthanmad  bin  Sirin,  dari  Abu
Mas'ud, bahwa dia mewasiackan kepada orang-orang yang bertanya
kapadanya ketika Utsman  dibunuh,  `Hendaknya  engkau bergabung
dengan  janaah,   karena   Allah   tidak   akan   mengumpulkan   umat
Muhammad dalam kesesatan'. Yang lian berpendapat, bahwa maksud

jamaah adalah para sahabat dan bukan selain mereka.  Pendapat lain
mengatakan,   maksudnya   adalah   para   ahli   ilmu,   karena   Allah
menjadikan  mereka  sebagai  hudiah  atas  ciptaarmya,  dan  manusia
mengikuti mereha dalam urusan agama."

Setelah itu Ath-Thabari berkata, "Yang benar, maksud hadits
itu adalah bergabung dengan jamaah yang menaati orang yang mereka
sepakati  untuk  memimpin  mereka.  Barangsiapa  melapaskan  baiat,
malra cia telah keluar dari janaah.  Pada hadits  itu dijelaskan juga,
ketika manusia tidak memiliki imam dan orang-orang berpecah belah
menjadi berkelompok, maka kita tidck boleh mengivmti seorang pun

yang terlibat dalam perpecahan itu dan men8hindari semua kelompok
jfl[a   mampu,   karena   khawatir   clan   terjatuh   dalan   keburukan.
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Mengenai masalah ini dapat diterapkan hadits-hadits lairmya. Begitu

pula     dengan     hadits-hadits     yang     secara     lahimya     memiliki
pertentangan."  Hal  ini  diperkuat  dengan  riwayat  Abdunahman  bin
Qurth yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Abi Jamrch berkata, "Dalaln hadits ini terdapat hikmah
Allah  kepada  hanba-hamba-Nya,  yakni  Dia  menegakkan  masing-
masing  manusia  sebagainana  yang  Dia kehendcki.  Allah  membuat
kebanyckan a schabat  suka  bertanya  tentang  kebaikan,  agar  mereka
mengetahuinya lalu menyanpaikan kepnda yang lain, kemudian Allah
membuat Hudzaifch suka bertanys tentang keburukan agar dij auhi dan
merijadi sebab penolakan orang yang Allah kehendaki selanat. Selain
itu,  dalam hadits ini juga terdapat keterangan akan kelapangan jiwa
Nabi   SAW   dan   pengetahuannya   akan   hikmah.   Sampai   beliau
menjawab  setiap  orang  yang  menanyainya  sesuai  dengan jawaban

yang dibutuhkan."

Dari  hadits  ini  dapat  disimpulkan,  baliwa  setiap  orang  yang

gemar  melakukan  sesuatu  maka  dia  akan  mengungguli  orang  lain
dalan  hal  itu,  dan  karena  itu  pulalah  Hudzaifali  menjadi  pemilik
rahasia  yang  tak  diketchui  orang  lain.   Sanpai-sanpai  dia  diberi

pengetchuan  khusus  tentang  nana-nana  orang-orang  munafik  dan
tentang  sejumlah  kejadian-kejadian  yang  clan  datang.   Selain  itu,
temasuk  adab  pengajaran  adalah  murid  diajarkan jenis-jenis  ilmu

yang  menjadi  kecenderungannya  selana  hukumnya mubch,  karena
murid itu lebih segera memahaminya dan mempraktekkannya. Begitu

pula  bahwa  semua  yang  memberi  petunjuk  kapada jalan  kebaikan
disebut kebaikan dan demikian sebaliknya. Disebutkan pula kewajiban
menolak  kebatilan  dan  semua  yang  bertentangan  dengan  petunjuk
Nabi SAW din siapa pun yang mengatakannya,_baik orang terhormat
maupun hina.
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12. Orang yang Tidak Suka Memperbanyak Jumlah Pelaku
Fitnah dan Kezhaliman

:=ri{;  t;j  :=j3gj ``:I;i 3i.;ijoi jii j> €j3;  :Jj  3;:,fyi  c±i :;,_,

lLLi SJi LrG i;I  jff  :'jb: +€  tg%=)l ¢Lfai L3;qj  *~toji€j i;,±
6,-,,,

I;i j£ :g~:;iijoi sir 'Oj:a; 65~jloi a ijj£6~ :ed;ijoi de

3i ifif c*ii 'iT=£ jf ;ai u±:g6 i3 # &i j= &i
c?,C  i<jj^aj°i  ;±6}€  :,~jfi  3})   :j`\:j€  i,  'j}9€j   .#j  a;:,i;

•(dr9i

7085.  Dari Abu AI Aswad, dia berkata:  Ketika satu pasukan
ditetapkan  untuk  penduduk  Madinah,  aku  pun  mendaftarkan  diri
dalam  pasukan  itu,   lalu  aku  ber(emu  Ikrimah  dan  mengabarkan
kepadanya,  maka  dia melaran8ku  dengan  keras  dan  berkata,  "Ibnu
Abbas   mengabarkan   kapadaku,   bahwa   orang-orang   dari   kaum
muslimin  pemah  bersama  kaum  musyrikin  memperbanyak jumlah
kaum mus)rikin untuk melawan Rasulullah SAW. Maka anak panah
pun   dilemparkan   dan   menimpa   salah   seorang   mereka   sehingga
membunuhnya,  atau  dia  memukul  sehingga  membunuhnya,  maka
Allah menuruckan ayat,  `Sesw]®ggr4fa#)/c! o7i¢#g-ora#g }Ja#g dl.wcz/¢fhaH

para malalkat dalam keadean merlzhalind diri-di,ri mereka I . "

Keterangan Hadits :

(Bab  orang  yang  tidak  suka  memperbanyak jumlah  pelaha
jfro%  dr#  fezha/I.rm#/.  Maksud  lafazh' j±;'  adalch  memperbanyak

jumlah  para  pendukungnya.   Sedangkan  makna  kata  3`]illt  adalah

individu-individu. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud secara magiv/ ',  :F i;
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*  :+g£ a  C:I;:;a  'o6 !S :+;i  ;jp3 *j  ci{:} :taj  f}  St:i:.  rBarangs!.apa

memperbanjiak junlch  suatw kaun  maha  dia termasuk bagian  dart
mereka. Barangsiapa ridha dengan perbuatan suatu kaun maha dia
bersehafc{ cze73grrz orcz#g );czng mefahafa##);a!/. Hadits ini diriwayatkan
Abu Ya'1a dan di dalannya terdapat kisah bagi Ibnu Mas'ud. Hadits
ini -juga memiliki pendukung dari hadits Abu Dzar dalam kitab ,4z-
Zwfed karya Ibnu AI Mubarak nanun tidak disandarkan kepada Nabi
SAW.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits tersbut dalan bab ini dari
Abdullah bin Yazid, dari Haiwah dan laimya,  dari Abu AI Aswad,
dan juga dari Al-Laits, dari Abu AI Aswad.  Sedangkan kalimat `dan

yang    .1ain'     maksudnya     adalah     Ibnu     Lahi'ah,     karena     dia
meriwayatkarmya   juga    dari    Abu   AI    Aswad   Muhammad   bin
Abdunahman. Begitu pula dinukil darinya oleh Al-Laits. Akan tetapi
haam Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam tafsir surah An-Nisaa`
dan  Abdullin bin Yazid  (guru beliau  di  tempat ini)  melalui sa#c!d

yang sama dan dia berkata sesudahnya,  "A1-Laits meriwayatkannya
dari Abu AI Aswad." Kami telah meriwayatkannya pula dengan sa#a¢
maws few/  dalam  kitab  A4:c{ }.am  4f%-77Zabrcz]®z.  j4J ,4ws¢ffe  melalui  Abu

Shalih    Abdullch    bin     Shalih    Guru    tulis.   Al-Laits),    AI-Laits
menceritakan  kepadaku,   dari  Abu  AI  Aswad,   dari   Ikrimali,   lalu
disebutkan redcksi hadits ini tanpa kisah tersebut.

Ath-Thabrani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari
Abu AI Aswad selain Al-Laits dan Ibnu Lahi'ah."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  dia kelin  dalan pembatasan itu
karena   hadits   itu   diriwayatkan   pula   oleh   Haiwch,   AI   Ismaili
meriwayatkannya melalui jalur lain dari AI Maqburi, dari Haiwah saja
dengan  redaksi  sama  saperti  tadi.  Saya  telch  menyebutkan  orang-
orang yang menukil riwayat Ibnu Lahi'ah dengan sa#ad yang z#cz4sfew/

pada pembalasan tafsir surah An-Nisaa` disertai penjelasan hadits.
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*.  i:fi  i(;J\   SSS  (Amak  panah  datang  maha  dipanahkan
4epczczcznyczJ.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  ini  adalch  kalimat  yang
terbalik. Seharusnya, maka anak panah itu dilemparkan dan ia datang.

Saya (Ibnu Hajar) katckan, mungkin juga huruf/cz ` yang kedua
hanyalah sebagai tanbahan, den redaksi saperti ini disebutkan dalan
riwayat Abu Dzar dalam surch An-Nisaa`,  *  J#  I+i-jt  g!Z'¢ (M¢ha

anak panch datang dan dipanchkan kepadanydy.

i!j:ag  Ji  /flfaw  menebas#);a/.   Kata  ini  bersambung  dengan

redaksi,    d5    (Maha    drf¢»g)    bukan    kapada    redaksi,    1r€±S

(Me»z.mponya[).  Maksudnya,  dia  dibunuh  baik  dengan  anck  panah
maupun dengan pedang. Riwayat ini menyalahkan orang-orang yang
tinggal di antara pelalqi maksiat secara suka rela, bukan untuk maksud
benar seperti mengingkari mereka, atau harapan menyelamatkan kaum
muslimin dari kebinasaan.  Sedan8kan orang yang mampu berpindah
darinya  tidak  diberi  udzur  saperti  halnya  yang  teriadi  pada  orang-
orang  yang  masuk  Islam  nanun  kaum  musyrikin  dihalanri  untuk
melakukan hijrah. Lalu mereka keluar bersama kaun musyrikin bukan
untuk  memerangi  kaum  muslinin  namun  sekadar  memperbanyak
jumlah kaum  mus)rikin -dalam pandangan kaum muslimin.  Mereka
kemudian    diberi    sanksi    karena    perbuatan    tersebut.    Hdimah
bexpandangan bahwa siapa yang keluar bersana pasukan yang hendak
memerangi  kaum  muslinin  maka  dia  berdosa  meskipun  dia  tidak
berperang   dan   tidak   pula   meniatkannya.   Hal   ini   saperti   yang
ditegaskan dalam hadits,   }{+±>  dy; a:a{ i  igiv°l  *  /n4:ereha a!da/czft

orang-orang  yang  tidak  mencelakai  teman  dnduk  mereka),  saped:i

yang telah dij elaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati.
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13. Ketika Seorang Muslim Tinggal di Tengah-tengah Orang-
orang Rendahan

# &i jfa &i I;; a;P1 :'jj ii;:i i£€ii +3 d: *:3 i;
®d'}` 'aj`ti3i `ei :i£€ii +~vi fa4f Llj ti:Lit tJj| tj.+ +i

_a£,I     ,          I    ,I,      ¢!        .I.::I     ,I,I,      S:          I,,g„                I:        a:,             .•Jcr],  +# J'i=  1£•gJ`  de  ijfty  fr:  .,OT.joi  ;,  ,jipe  *

iJ`Gfyl :j±S =4;¥1 Ji}l il£J   :'j6.ti; if l££6J;3

L: `±], ji I; lil;i
`,.L± * *'J ,:r=: :,± `Lj€ €J[=J jf i=+i Ji=+ `Jri,

pstdTjoO!'jfei€;Gfyic;33£ki';ck;;st'OjififrLai±;;.'j
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.L<*3L<*Sv!£;i:it+cji#°ifi3

7086. Dari Zaid bin Wahab, Hudzaifch menceritakan kapada
kami,  dia berkata:  Rasulullah  SAW menceritakan kapada kani  dua
hadits dan aku telch melihat salah satunya, 1alu aku menunggu yang
satunya   lagi.   Beliau  menceritakan  kapada  kami,    "See"»ggrfA»);a
amanah  turun  pada  habuk  hati  _koum  laki-laki.  Kemudian  mereha
mengctahai  dari  AI  Q}i:r`an.   Setelah  itu  mereka  mengctchui  dari
Sw7®#czft."     Lalu     beliau   _menceritckan     kepada     kami     tentang

pengan8katannya.  Behau bersabda,  "Seseora#g ferfz.dc" seje7®czfa /cz/w
amanah dicabu:i  dari  dalam hatinya.  Bekasnya kenudian  tetap  ado
seperti  bekas  warna  hitam.  Laha  dia  tidur  sejenak  maha  amanah
dicabut  darinya  hingga  tersisa  seperti  bekas  lecet  pada  tangan,
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layaknya bara yang mengeno[i kakimu hingga mengembung berisi air.
Engkou  melihatrrya  bening  namun  tak- ado  sesuaho  di  dalamnya.
Jadilah orang-orang saling jual bdi namun hapir-hampir tidch eda
di  aTitara  mereka  yang  menu:nalkan  amana,h.  Kerrmdian- ada  yang
mengatakan,  ` Sesungguhnya pada bani f ulan tendapat laki-laki joyur ' ,
maka   ado   yag   menjowab,    `Alangkah   berakalnya   laki-I_aki   itu,
alangkch  be"ntwngrrya  dia,   dan  alanatch  tegu,h  -Pendirictrmya',

pad::chaltidakadaie;manan'sebesarlyi-didrha;hat;nya."S;im:5gi
telch  datang  kapadaku  suatu  zaman  dan  aku  tidck peduli  siapa  di
antara   kanu   yang   aku   baiat.   Jika   dia   muslin   maka   lslam
mengenbalikannya   kapndaku.   Jika   dia  Nasrani   maka   usahanya
mengembalikarmya kapadaku. Adapun hari ini,  alni tidck membaiat `
kecul ful-an dan_ fulan.

Keteranfan Hadits:

a}ab ketika seorang muslim tinggal di tengah-tengah orang-
orang  ne»daAa»J.  Maksudnya,  apabila  seorang  muslin  tinggal  di
tengah-tengah  orangrorang  rendahan,  malra  apa  yang  dia  lakukan?
Makna kata hzftsafaA (anpas) telah dijelastran pada awal pembahasan
tentang kelembutan hati. Judul bab ini merupakan redaksi hadit; yang
diriwayariran  Ath-Thabari  dan  dinyatakan shaAZA  olch Ibin Hibban
dari jalur AI Ala`  bin Abdurrahman bin Ya'qul], dari bapaknya, dari
Abu Hutalrah, dia beckata:  'Jf le' a+ 'Li:i :*3 9S al j± al JjL3 J6
ij3criijisl3;{±\fei3F3j€;t+3iis,di;r?'6jCq3;I;!jjifdi:&i

#13i al:i |S3 {£b=e* el;i> :J6 ?d+5 di :'J6 .g*ti>i 6;; EL#3 {ilza
qhasulullch SAW bersabda,  "Bagainana dengarmu wahai ALbdullah
bin Amr apabila engkou tinggal di tengah-tengch manusia rendahan.
Perjanjian-perjanjian  dan  ananah-ananch  mereka  kacou  balou.
Mereka berselisih dan jadilah seperti ini -lalu bdiou memasukkan
jari-jari tangannya `satu sama lain-." Abdullch berhata,  "ALpa yang
engkou perinlahkan kepadaku? " Beliou bersabch, .`Er.g:kou sebalknya
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memperhatikanurusanmusecarath:ususdaninggalkanurmsanorang
banyak.„)

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan kepada
hadits ini namun tidak mengutipnya karena AI A1;` adalch periwayat

yang tidak memenuli syaratnya. Dia membatasi dengan memasukkan
maknanyadalamhaditsHudzalfin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seorang muslim hidup di tengch-
tengah masyarckat yang kurang amanah, tidak memenuhi janji,  den
sangat keras dalan perselisihan. Sebelumnya telah disebutkan hadits
Thnu  Umar  serxpa  dengan hadits  Abu Hurairch  yang  diriwayatkan
Hanbal bin Ishap peda pembahasan tentang fitnch melalui Ashim bin
Muhammad, dari sandara laki-lalinya Ovaqid). Telal disebutkan pula
dalan bab masjid pada pembahasan tentang shalat hadits dari jalur
Waqid,akumendengartapalrfubekata:AbdullchbinUmarberkata:

ir3J'6e't+i`'i!ut'Ligjj2£ri&iape:*39fe&Ljfo&`JjjL3'j6

drd\(Rasulullch   SAW   bersabda,    "Wahai   Abdullah   bin   Amr,
b;galmane denganrm jika engkou tim?gal  di teTgch-ten?a.h or:r.g:
orang  rendrfrao  Sanpai  di  sini  s;lesailch  riwayat  dalan  kitab
ShaAz.A Bndharz..  Selain itu, disebutkan dalan riwayat Hanbal redaksi

yangsanasepertihnditsAbuHutairch,nanundiberitanbahan,:'J6
a3±¢ jf fty~j t# a iL€'j ej# a 'ji€ :'j6 g&` `j+3 b: j,j23c 'i+:<i
•;i;rS   'g:fi;:)    (Apa   yang   engkou   perintchhan   kepadaku   wahai

Rasulullah.   Belieu   bersabda,    ``Ambil   yang   engkou   kenal   dan
tinggalkan  yang  enghau  tidck  kenal.  Perhatik?n_ Tranmu.  see.ara
kbusus d4# tr.nggrzJJfro# wrusa7i_ wm#m. "/ Hadits ini diriwayalkan Ibnu
Majahmelaluijalurini.

Ath-Thabarani meriwayatkan darn Abdullah bin Amr melalui

jalur-jalur yang sebagian samad-nya s#afaz.fe, di dalannya disebutkan,'oj;,*  6  'ojifts   :'J6   9al  'Jjl3  ¢:  6;  ij:;  `j}'6   rarerefa  6erfafa,

``Bagainana  dengan  kwi  waha  Rasulullah?"   Beliou. bersabda,

128 - FAT=grL BAARI



."Kalian  hendaknya  mengambil  apa  yang  halian  ketahai.")  I:al:n
disebutkan   redaksi    seperti   tadi.    Ath-Thabarani    dan   Ibnu   Adi
meriwayatkan  dari  Abdul  Hamid  bin  Ja'far 'bin  AI  Hakam,  dari
bapaknya, dari nba` secara marf« ',  u.dl 3J'\;i j> q! is\=Jl iji< q tz7arz-

Kiamat tidck akan terjadi keouali atas orang-orang rendchan).  A!hi
Thabarani juga mengutip dari Salial bin Sa'ad, dia berkata,   \€i£ a:i

:'Jdi 6€`3 u4«®l Ji j;:; S u+;i d :+j3 *3 £j> &1 j£ &`  'J*3

(Rasulullch SAW keluar kepada kant dan hami sedang berach dalam
satu  mof Its  yang  terdapat  kepadanya  Amr  bin  AI  Ash  dan  kedun

p«trtznya.   A4atcz   be/z'az*  £L4W  bersabda   ...)   setelah  itu  disebutkan
redaksi seperti tadi namun disertai tanbahan,   }t gr.3 e  6;i313 iiu±;)

Q3erhati-hatilch kamu dari sikap berubah-ubah dalam agama-Allah).

a±Jl   ir   lj;}i   +:   ®T:;il   ;r   lji}£   #'   rKemwdz.am   ]#ereha

mengetchui  dart AI  Qii]'`an dan kemudian mereka mengetchvi  dari
Szf»»aAJ. Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat ini dengan

pengulangan   kata   iJ:   (hem"dz.a#).    Di    sini    ada   anjuran   unfuk

mempelajari   AI   Qur`an   sebelum   mempelajari   Sumah.   Maksud
Surmah di sini adalah apa yang mereka terima dari Nat)i SAW, baik
dalam konteks wajib maupun anjuran:

\S+)   .;:;   \±:^>:i   (Dia   menceritakan   kepada   kami   tentang

pengrnghafa7in);¢J.  hilah  hadits  kedua  yang  disebutkan  Hudzaifch
bchwa  dia  menunggunya,  yaitu  pengan8katan  amanah,  hingga  tak
tersisa orang-orang yang diberi  si fat amanah ke6uali  sangat  sedikit.
Hal  ini  tidak  bisa  digoyahkan  oleh  pemyataannya  di  alchir  hadits
tentang minimnya orang-orang yang dianggap amanah. Sebab hal ini
dinisbatkan kepada kondisi orang-orang terdchulu. Orang-orang yang
diisyaratkan dalam perkataan,  l*Of3  U€Of  i; a;e:i  t=?  a (4fu fz.daA/aA

me"bclz.¢f frec"a/I. /w/c[#  da!# /w/a#)  adalah mereka yang hidrp  pada
dekade terakhir kehidupannya saat amanah di masa mereka dibanding
dengan dekade sebelumnya sangat rendch. Sedan8kan yang ditunggu-
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tunggu  adalch  kondisi  dimana  amanah  hilang  dari  semua  manusia
kecuali dalam jumlah sangat minim.

6jj:i :}i;i  rMafro behas#);¢ fezap oda!/.  Asal kata zfo¢//a adalah

segala sesuatu yang digunakan di siang hari. Tetapi kemudian kata ini
digunakan untck semua waktu. Nanun disini kata ini memiliki makna
dasar karena disebutkan untuk keadaan yang tebadi sesudch tidur dan
unurmya berlaku saat Subuh.  Artinya,  amanch telah hilang hingga
tidak  tersisa  lagi   kecuali   bekas   seperti   disebutkan  dalan  hadits
tersebut.

;Z'}l  fi ';J±  (Seperti  bekas  lecet  pada  tangan).  penj]e*asan

tentang  makna  kata    a/  wafo  telah  dipaparkan  pada  pembahasan
tentang kelembutan hati.  Sedangkan kata a/ rna/./ artinya bekas pada
tangan akibat bekerj a (kapalan).

1ajfi  rarenge"b##g).  Maksudnya,  jadilah  dia  mengembung.

Contohnya,  I.#tsabara  a/ /.¢rfe,  artinya  luka .itu  mengembung  dan
dipenuhi air. Secara rin8kas malma hadits tersebut adalah, ananah tak
ada   lagi    setelah   dian8lrat   hingga   orang-orang   dahulu   amanah
kehilangan ananahnya dan menjadi pengkhianat, meski sebelumnya
dia orang  yang  ananch.  Ini hanya teriadi pada mereka yang hidup
bersama   orang-orang  suka  berkhianat.   Sebab   seseorang  biasanya
terpengaruh oleh teman-teman dekatnya atau lingkungan sekitanya.

°&\.,.bit)a:j3Sj°:)fi:)(Sungguhtelahdatangkepedakumasa...).

Dia  mengisyaratkan  bahwa  amanch  mulai  berkurang  sejck  masa
tersebut.  Sementara Hudzaifah wafat pada awal tahun ke-36 H,  tak
lama  sesudch  pembunuhan Utsman,  mcka  dia menjumpai  sebagian
masa      yang      teljadi      kepadanya      perubahan      sehingga      dia
menyinggungnya dalan perkataan ini.

Ibnu    At-Tin    berkata,     "Amanah    adalah    semua    yang
tersembunyi  dari  seorang  mwfacz//a/ dan tidak  diketahui  kecuali  oleh
Allah."
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Ibnu   Abbas   berkata,   "Amanch   adalah   kewajiban   yang
diperintahkan dan yang dilarang."

Sebagian    ulama    mengatakan    amanah    adalah    ketaatan.
Sebagian lagi mengatakan bahwa amanch adalah beban-beban syar'i.
Ada  pula  yang  mengatakan bahwa  amanah  adalch  perianjian  yang
dibuat   oleh   Allah   terhadab   para   hamba.   Perbedaan   ini   teljadi
sehubungan dengan penafsiran ananah dalam surah AI Ahzaab ayat
72,, -SX:i}\ \£:;'} C| (Sesungguhnya ke[mi telah mengajukan amanah).

Penulis  kitab  4f-rczA77.r  berkata,  "Amanah  yang  disebutkan
dalam hadits di atas adalah amanah yang disebutkin dalani ayat ini.
amanah  adalah  inti  dari  keimanan.  Apabila  amanah  telch  telpatri
dengan sempuma dalani hati maka orang tersebut akan melaksanakan
apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang."

Sementara  Ibnu  AI  Arabi  berkata,  "Maksud  anianah  dalam
hadits   Hudzaifin   adalah   inan.   Hubungannya   dengan   apa   yang
disebutkan  tentang  pengan8katan  amanah,  bahwa  amal-anal  bunk
akan  senantiasa  melemahkan  imam,  hingga  ketika  kelemahan  itu
mencapai puncaknya maka tak tersisa kecuali bekas  daripada iman,

yaitu melafalkannya dengan lisan disertai keyckinan lemah di dalam
hati,    sehingga   amanah   ibarat   bekas   pada   bagian   luar   tubuh.
Kelemahan iman dianaloSkakan dengan tidur.  Sedan9kan hilangnya
iman dari hati diumpamakan dengan bergulimya batu dari kaki hingga

jatuh ke tanah.
':=i.a.°;SSSssi)'Y)(Akutidakpedulisiapadiatarahalianyang

afaf baz.czfJ. Pada pembahasan tentang kelembutan hati telah dijelaskan
bahwa maksudnya  adalah  baiat  dalam  hal  barang-barang  dan  yang
sapertinya,   bukan  baiat   dalam  hal   pengangkatan  pemimpin   dan
masalch   pemerintahan.   Abu   Ubaid   dan   yang   lain   mengin8kari
kerasnya  mereka   yang   memahami   baiat   di   sini   dalam   konteks
khilafin.  Dalan  pemyataarmya  dipahani  konon  Hudzaifch  tidak
meridhai  scorang pun  sesudah Umar sebagal  khalifch.  Tetapi  tentu
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saja hal ini merupakan pemyataan yang berlebihan, karma Utsman
telah mengan8katnya menjadi peminpin Mada`in dan sampai Utrman
terbunuh  dia  masih  memegang  jchatan  tersebut.  Hulzaifch  juga
membaiat   Ali   dan   menganjurlran   manusia   membaiathya   serta
memberikan  pertolongan  kapadanya.  Dia  wafat  pada  awal  nasa
pemerintahan  Ali  sapchi  yang  disebudran  dalan  bah  apabila  dua
orang muslim saling menghunuskan pedang masing-masing. Maksud
hadits, karena keyakinannya clan adanya amanah pada senua orang,
maka dia membalat siapa saja tanpa meneHti keadaannya, tetapi kedka
teriadi perubahan pada manusia dan pengkhianatan ananat muncul,
diahanyamemilihuntukmenbaiatorangyangdiketahuikondisinya.

Selanjutnya dia menjawal> adanya barian kalinat yang tidck
disebutkan dalan pemyatann itu. hi tedresan seakan-akan sescolang
berkata  kapadanya,   `Khianat  senantiasa  ada  karma  waktu  yang
engkau  sebutkan  itu  adalch nasa dinana orangLorang kafir  cukxp
banyak, sementara mereka adalah pelaku-pelahi lchianaL" Maka dia
menjawab,  `Meski  keadaan  demikian,  tetapi  dia pelcaya  tchadap
orangmukminkarenaagamanya,danjugapacayaLapadaorangkafir
karen adanya penghalang untuk khianat, yain halrim yang menbed
hukuman  atas  pelanggaran  amanat.  Senentara mereka hanya  akan
mengan8kat  seorang  peminpin  muslin  yang  mengulusi  masalap
mereka balk kecil maupun besar. 0lch lrarena itii, dia melasa yakin
akan mendapatkan haknya dari  orang hafir yang men8khianatinya.
Berbeda dengan keadaan belakangan yang diisyaradrannyaL Sunggtih
beliau  tidak  lati  membaiat  keeuali  bcherapa  orang  yang  beliau
pereayai."

Ibnu AI Arabi berkata, `Hndzaifah mengutarakan perkataan ini
ketika keadaan yang dikenalnya berubah dari nasa Nat)i SAW dan
dua khalifch sesudahnya. Dia mengisyaradran hal itu dengan baiat dan
menggunakan  amanah  sebagai  kiasan bagi  keimanan  sera  khianat
sebagai kiasan bagi mereka yang melanggar hukum."
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14. Tinggal di Pedusunan saat Terjadi Fitnah

£3ify,  =,
9fa &, j=

j= J=s ifi £*, g; ife if
S  :'Jj  .-cJ,*= ap j= ,CJ.JL-^J,

i; 'Ock if tl' :Jj # di cI: 1.j±' ifJ  .Jag.I L5T3: I, 'O;i i3
al' .I,fu'33 :i;i '4c; £3}€3   t§'jjf}i j! £ffyl

¢

i; in i+ Jrfe
•ii.rty.I 'Jjf  cjti '-ji;;; .ui ir= uf fa .ji; if  .I;'yji

7087. Dari Salanah bin AI Akwa', bchwa dia pemch datang
meneinui  AI  Hajjaj  lalu  cia  (AI  Hajjaj)  berkata,  "Wahai  Ibnu  AI
Akwa',  en8kau  telah  kembali  ke  belakang,  kini  en8kau  tinggal  di

pedusunan (mengasingkan diri)." Dia menjawab, `Tidck, akan tetapi
Rasulullah SAW telah memberi izin kepadaku tinggal di pedusunan."

Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata, "Ketika
Utsman bin Affan dibunuh,  Salanah bin AI  Akwa'  keluar menuju
Rabadzah, 1alu dia menikahi seorang perempuan di tempat itu hingga
melahirkan untuknya beberapa anak. Dia senantiasa berada di tempat
itu hingga beberapa malan sebelum meninggal, kemudian dia tinggal
di Madinch."

&i jfa &i |jL; 'jj  :'jj iji a:£ &i '`pa; g?:i±j°i }€=, df :;-,,
'i;i fa; af cap proi ]c £ 'Oj£; .Oi :±i;j€ :i3 de

•tj4®i ir 3+.* i; tjioi a,3;3 jquo,_,,

7088.  Dari  Abu  Sa'id  AI  Khudri  RA,  bahwa  dia  berkata:
FLasndnlrdn SAIW bersah;hda., "Hampir tiba masanya, sebaik-baik harta
seorang  muslim  adalch  kanbing.  Dia  meneluswri  irncak-puncak

FATHUL BAARI - 133



bukit dan sumber-su:mber air bersarra ka:mbing-kanbing itu. Dia lari
mertyelanatkanagamanyadrrifunah."

RErangan Hadits:

(Bab  tinggal  di  pedusunan  saat  tdyadi  funch).  Kata  at-
Z& 'dmf A artinya tinggal bersana orapgLorang pedalanin. Maksudnya,

pindah dari tempat tinggahaya ke daerah pedusunan.  Setelah pindah
dia  kembali   menjedi   arab   badui   (orang   tinggal   di  pedusunan).
Tindakan  seperti  ini  haram  dilalmkan  kecuali  jika  ada  izin  dari

ppembawa   syariat.   haan   Bulthari   mengaitkannya   dengan   fitriah
sebagai  isyarat bahwa izin untuk mengasinglrm diri dibedkan  saat
tea:jadi fitnah seperti yang disdbutkan dalan kedua hadits tadi. Namun
sedagj.an mengatakan bahwa pchuatan ini tedarapg dilakukan  saat
teriadi fit]rah karena menga]ifeatlran pembawa kchenann kchilangan
pendukmg.  Semen'tara  itu  pandangan  ulama  salaf bcheda  dalam
masalah  tersebut.  Ada  yang  lchih  mendahulukan  keselamatan  den
menu?iind.ari  fitnah  saped  Sa'ad,  Muhammad bin Maslamah,  Ibnu
Umar, dan sckelompok sahabat lainya.  Ada juga tedibat langsung
dalam  peperangan  dan  mercka  adalah  mayoritas  sahabat.  Dalan
riwayat  Karimah  disebutlran  dengan  lafazh,  +:£1  Antara  kedua

lafazh itu memilihi kctchususan den keumuman.

Penul.iskitab4/A4nd{z.'belkata,"Akiimendapatinyadengan
tulisan tangan dalam nastrah kitab SHchifr Bzifeharz- menggunakan huruf
zaz.` dan aku khawatir itu adalah kckeliruan. Jika versi ini benar maka
artinyaadalahmqujauhdanmengasin8lcandiri."

e:a:i\  J3 ',J+:i '®fi  C:Sl+  i -a=i= .S  a)ari Salamah  bin AI
Akwa..  bat.:wa  dia  perrah  dating  nei!iemuii  AI  Hadiof).  AI Halfia[j
adalal  Ibnu  Ytisuf AtsLTsaqufi  seorang  penimpin  yang  terkenal.
K¢adian  ini  bedangsung  lnd]ra  AI  Hajjat  mapjadi  penimpin  di
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wilaych Hijaz sesudah pembunuhan Ibnu Az-Zubair.  Dia bcrm8led
dari Makkch ke Madinah disekitar tahun 74 H.

`±J:i? J3 `=j*ff)), (Eng`kou telah kenbali ke belakanal. Sickzur

akan dia mengisyaratkan kapada hadits tentang muriad, saped yang
telch    disebutkan    ketika    menjelaskan    dosardosa    besar    pada

pembahasan tentang Acfdzfd, dimana di antara yang dischutlran tentang
itu  adalah,  6`}i  #:;*p  `Ji;J  €i3  #  (Orang )ing  haha/I-  scrfuh
Az/.raA#)/; z%e"/.adz. [4rab badrz.)." An-Nasa`i medwayatlran dari hadits
Ibnu Mas'ud  secara margiv',   iiJJ;3  ¢1  jJT  &1  fji  |HJJafr ]HeJrfuf

pemakan  riba  dan  yang  memberi  mahan  riba),  dan  di  dal2p"uaL
disedatkan,  6.\':}i d5':S+ '1L3. .Lf:;l\') (Orang yang kembali melyadi Arab

badwi setalah rtyrahnya).

Ibnu AI Atsir dalam kitab [4#-IVz-Aa}/tzA berkata `Dahulu ormg-
orang kembali ke negerinya setelah hijrah tanpa udzur syar'i sehinga
mereka dianggap saperti murtad (keluar dari agama)."

Ulama lain berkata, "Itu tebadi karena kejelekan adab drri AI
Hajjaj, dimana dia berbicara dengan salabat muHa ini menggunakan
ungkapan  buruk  tersebut,  tanpa  terlebih  dahulu  mencari  alasanya.-
Konon,  dia  hendak  membunuhnya  maka  sebelumnya  dia  hendak
merfu elaskan alasan pembunuhan itu."

Ath-Thabarani  meriwayatkan  dari  hadits  Jabir bin  Sainrin
secartL marfu' ,  Ofj!Ep ':Ji;. I:i:. °S ir) ';:fi (Allah melcknat orang tinggal di

peduszt»a«  sesztdrA  fez/.rczA»ycz/,   kecuali  saat  teriadi  fitnah,  dinana
dalam kondisi ini tinggal di pedusunan lebih utama daripada terlfoat
dalan fitnah.

'Y 'J6 rDz.a be7.kef¢,  `Tz.c7afa. "/ Maksudnya, aku tidak tinggal di

pedusunan karena kembali dari hijrahku.

jJ3\   a   i  'o.!l   (Diizinkan   kapedaku   untuk   tinggal   di

pedascf#a»/,  Dalam riwayat Hammad bin 'Mas'adali, dari Yazid bin

FATHUL mARI - 135



ubaid, dari salamah, 3' 6;6 i3ing.I j ails ±{> &i j£ &i I)L3 aihi aji

(Bchwa  dia  minta  idzin  kepada  Rasulullah  SAV  -untuk  tinggal  di
pedusunan,     maha     beliou    pun    mengizinhannya).    Hndilts    hi
diriwayatkan  AI  Ismaili.  Sementara  dalan  redaksi  lain  disebutkan,
';i:,:,  g±± ^th\  i:¢ a:S\  '::i:>eF=.\  (Aku meminta  izin  kepada Nabi  SAW).

Salamch  mengalami  kisah  serupa  dalam  masalah  ini  dengan  orang
selain AI Hajjaj. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas bin
Salanch, bahwa bapaknya menceritakan kapadanya, dia berkata:   i5Li

d'; t±i ;ce :JC terjha P cio3fro^ji :]tii giv°` i; :a;:i{{ a;ji; is€giv°, i;iL
ii;jji ts`L ;jLi b: i)a;i  :J}iz a=+  aiL3  ±{> ai j£  &1  j*3 ;9 ?®s! j

don,;£ir{iiijfowHp'6-;f.ra.I:w:;rji3iiifei:iiieLfi:3;a:i;joi
®;± '`::+ 'rfff`4; .fij  ..'Jrd  ¢S,'}± usaland datang ke Madinah lalu

menemui Buraidah bin AI Khashib, kemndian dia berkata,  "Engkou
telch kembdi dart hijrchmu."  Dia berkata.  ``A]ou berlindung kapada
Allah,   sungguh   aha   mendapat   izin   dari   Rasulull`ah   SAW,   aku
mendengarmya  bersabda,   `Tinggallah  di  pedusunan  wahai  Aslam
~maksudnya   kabilah   masyhur   yang   merapakan   kabilah   asal
Salamah,   Abu   Barzah,   dan  juga   Buraidch  yang   disebutkan-`.
Mereka  berkata,   `Sungguh  kami  khawatir  hal  itu  merusak  kyrah
hami'.   Beliou   bersabda,   `Kanu   adalah   orang-orang   mwhajirin
dinana sofa ka:mu berada' . ')

Hadits   ini   memiliki   pendukung   dari   riwayat   Amr   bin
Abdurrahman bin Jarhad, dia berkata:   ir ¢gJ i; :/;\±J, 'J:}:{£ it3 :=;g=.

Jdi {iJ'tyi }i iin3 qu,a ii +`i :J6 giiL3 £1> &i j> &1 j3L3 +Gtipi

j± &i J*3 :±pL d€,i tor,3 Jig q :Jdi tp,:fa bi aj-^ji ife :;iL €i :k3
:]6  {ts;:fa  ife:  ij~^,¢  iti  ufu{  u€!  :i}'6  ti3di:i  :ijLq  Jji£ #j  ife  &i

'Jfft\4;  (Aha mendengar seorang laki-laki ber:ha:ta kepada

Jabir,      "Siapckch     yang     tersisa     daripada     sahabat-sahabat
Rasulullah?"  Dia  berkata,  ``Anas  bin  Malik.  dan  Salamah  bin  Al
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Akwa'."  Laki-laki itu berkata,  `.Adaprrl Salarrlch telch kembali dart
hijrahnya. " Jabir berkata, "Jangan berkata saperti irfu, sesungguhnya
aku mendengar Nabi SAW bersabda kepada suku Aslan\  `Tinggallch
kdian di pedusunan'.  Mereka berkata,  `Sunggwh ka:mi takut hal itw
merusak  kyrah  kani'.  Beliou  bersabde,   `Kamu  adalah  muhdyiTin
dz.7»a»a sa/.a hamzf berada '. ') Sa»ad masing-masing kedua hadits iri
hasan.

i;;±S!3'JJ.i.;:;::)(DandariYazidbinAbiUbaid).Rivayat±ri

dinukil dengan sa7Iad yang maasA"/ melalui sa7zad yang disebutkan
sebelurmya.

ii;Jij!aaiLif6d>e;®\i:aJjtl`prefr.faUtsrma»bz.d4jr¢»
terbunuh maka Salamah keluer meTdyu Rabadzah). Rchedzch aidalch
satu tenpat di pedusunan yang terletak antara Makkah dan Madinah.
Dari riwayat ini dapat disimpulkan bchwa lama Salanah tinggal di
pedusunan, yaitu sekitar 40 tahun. Karena Utsman dibunuh pada bulan
Zhulhidiah  tahun  ke-35  H,  dan  Salamah  wafat  pada  tahun  74  H,
menurut pendapat yang benar.

¢  °j3i  }ii  @z.a  feus  benda p¢drH}/a/.  Dalam  riwayat  AI
Kasymihani disebutkan, `jti @z. [§a7zaJ.

Jrfu. a;.i .ifi^ 'J±  S  (Hingga sebelun mewinggal beberapa

rna/amJ.  Demikian  redaksi  yang  tercantum  di  tempat  ini  dengan
menghapus kata  6J sesudal cg- dan sebelum :}j namun sebenanya

ia disisipkan kapadanya dan ini merupakan penggLmaan yang benar.

ai.}1j®l  `J}` /Tz.nggr/ dz. Madz.nafr/.  Dalan riwayat AI Mustamfi

den As-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh, J± praha dz.a fz.#ggr/J.

Hal ini mengisyaratkan bahwa Salamah tidak meninggal di pedusunan
saperti ditandaskan oleh`Ychya bin Abdul Wahhab bin Mandah dalam
tulisarmya   tentang   sahabat-sahabat   yang   meninggal   lebih   akhir.
Bahkan dia meninggal di Madinch saperti diindikasikan riwayat ini.
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Hal  ini  juga  ditandaskan  Abu  Abdillah  bin  Mandah  dalam  kitab
44a 'rz/tzfe 4sA-SfeaAabaA.  Pada hadits ini terdapat juga bantalian bagi

yang mengatakan  Salamch meninggal tahun 64 H, karena tchun itu
merupakan althir khilafin Yazid bin Muawiyah dan AI Hajjaj belum
menjadi pemimpin dan tidck memiliki kekuasaan apa pun. Hadits ini

juga   merupakan   bantahan   terhadap   AI   Haitsam   bin   Adi   yang
mengatakan  Salamah meninggal  di  akhir nasa khilafch Muawiyah.
Pandangan ini  lebih fatal kekeliruarmya daripada yang pertama jika
maksudnya adalah Muawiych bin Abi Sufyan. Tetapi jika maksudnya
adalah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, maka sana saja dengan
pendapat     sebelumnya.     Taxpaknya,     AI    Karmani     memahami
sebieaimana lahimya sehingga berkata,  "Dia meninggal pnda taliun
60  H,  yaitu  tahun  dimana  Muawiych bin  Abi  Sufyan  meninggal."
Demikian yang dia tegaskan rmmun yang benar tidak saperti itu.

Adz- Dzahabi membantah mereka yang mengatakan Salamch
hidup   selama   80   tahun   dan   wafat   di   tahun   74   H,   karena
kousekueusinya pada saat pedanjian Hudaibiyah dia berusia 12 tahun.
Tentu saja kousekuensi ini tidak benar karena telah disebutkan bchwa
dia turut berperang dan berbaiat pada pedstiwa tersebut.

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   tanggapan   ini   benar   narmm
ditujukan kepada tahun meninggalnya bukan usianya, maka dia tidak
menjadi  pendukung  bagi  mereka  yang  mengatakan  dia  meninggal

pada  tahun  64   H,   sebat  hadits  Jatir  menunjukkan  bahwa  dia
meninggal lebih alchir dari tahun itu berdasarkan pemyataannya tak
tersisa  daripada  sahabat  selaln  Anas  dan  Salamah.  Hal  ini  sesuai
dengan  tahun  74  H  dimana Jabir  bin  Abdullch \hidup  sesudah  itu
hingga tahun  77  H  menurut  pendapat  yang benar.  Ada juga  yang
mengatakan  dia  meninggal  tahun  sesudahnya  dan  sebaSan  lagi
mengatakan tahun sebelumnya.

Selanjutnya  Imam  Bulchari  menyebutlcan  hadits  Abu  Sa'id,
•a±+;:i^!N;.:;S'S:$1.OAtJSSQHaapirtibamasanyahataseorang

lee - FATgrL BAARI



muslim yang paling balk adalah hambing). Laha palde ba.dean atchim:ya.
dischndkan, cjSl 'o? g±fu `:j± (Dia lari menyelamathan agamanya dari

f»aA).  Sebarian penjelasan hadits  ini  sudah disebutkan dalam bab'
mengasingkan  diri  pada  pembahasan  tentang  kelembutan  hati.  Dia-
menrisyaratkan   bahwa   perbuatan   Salamah   dipahami   saperti   itu,
karena  ketika  Utsman  terburmh  maka  terjadi  fitnah  dan  dia  pun
menyingkir  (tidak  melibatkan  diri)  dari  fitnah  itu  lalu  tinggal  di
Rabadzah,  menikah  di  sana  dan  tidak  melibatkan  diri  sedikit  pun
dalam peperangan-peperangan tersebut. Pandangan yang benar adalah
memahami  tindakan  semua  sahabat  yang  disebutkan  sebagai  suatu
kebenaran.  Mereka  yang  melibatkan  diri  dalaln  paperangan berarti
tampak baginya dalil karena adanya perintah  memerangi  kelompok

pemban9|lang dan dia memiliki kemampuan atas hal ifu.  Sementara
mereka yang tidak melibatkan diri berarti tidak tampak baginya dalil
tentang siapa di antara kedua kelompok itu yang membangkang. Jika
tidak  ada kemampuan untuk menentukannya maka  sebaiknya  tidak
melibalkan   diri   dalam   paperangan.   01eh   karena   itu,   disebutkan
Khuzainah bin Tsabit berada pada kelompok Ali, meski demikian dia
tidak mau turut berperang, namun ketika Hudzaifah terbunuh maka
dia pun ikut berperang seraya menceritakan hadits, i;;Q°l ida.I `3\:i :)±;3

{Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membangkanr). Haidits ini
diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya.

£ljj±;  fframpz.r  SCI/.a/.   Mcksudnya,   segera  tiba.   Boleh  juga

dilafalkan  dengan  harakat /&fAflA  pada  hunif  s}Jz.7!   (i:12)}).   Tetapi

menurut AI Jauhari ini adalah dialek yang kurang bagus.

pril  Jrfu  ;±.  o3i °d^  (Sebalk-baik harta  seorang muslin).
kata j:5.  boleh  diberi  harckat  dfea!"mczA  di  akhimya  dan  boleh juga

diberi harakat/8ffoaA. Jika lafazh [£ diberi harakat dft¢772mczA maka ia

diberi  harakat /zzffe&A.  Bila  tidak  demikian  maka  ia  diberi  harakat
d»ammaA. Penjelasan tentang itu sudah disebutkan pada pembchasan
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tentang  imam   di   awal  kitab  Sfeafez.fe  B#fafe¢7`z.   ini.   Riwayat  paling

masyhur  adalch  melafalkan  kata  r£;  dengan  harakat  d%a"mczfo  di

akhimya.   Tetapi   sebagian  ulana  memperbolehkan  pula  memberi
harckat  dftclmmczfo  pada  kata  j:i  meskipun  kata  r=>  diberi  harakat

dfa¢mm¢ri  dengan  syarat  disisipkan  kata  ganti  sesudah  lafazh  ®jz:i

sehingga  kata  j:;i  dan  r£;  berfungsi  sebagai  subjek  kalimat  dan

predikat. Tetapi sangat jelas hal ini terkesan dipaksckan.

j\;al°i  Liif  rpw#cafa-pw#ca4 b#fa.f/.  Kata a);a 'af adalch bentuk

jamak dari s)/a 'a/&fo artinya adalch puncak-puncak bukit yang terdapat
kepadanya  tempat  penggembalaan  serta  sumber  air.   Terutana  di
negeri Hijaz,  hal  saperti  ini banyak ditemukan dibandingkan negeri
laimya.   Sebagian   periwayat   kitab   ,4J   Mwwc#fafclA`   menyebutkan
dengan harakat  d#a"mczfo  pada bagian  awalnya  dan harckat /offea¢

pnda huruf keduanya lalu menggunckan huruf ba! ` sebagai  ganti /cl `
sebagal bendk jamck dari kata a;i  yang artinya ruang di antara dua

bukit.  Tetapi  mereka tidak berbeda pendapat bchwa huruf awalnya
adalch  s}/I.#.  Dalam  riwayat  selain  Malik  disebutkan  seperti  versi

pertananamunhurufawalnyamenggunakanhurufsz.n.Penjelasannya
sudah dipaparkan pada bagian akhir pembchasan tentang tanda-tanda
kenabian.

Dalam  hadits  Abu  Hurairah   yang  dikutip   Imam  Muslim
dengan redaksi sana seperti hadits ini dise.butkan,  i? aa± ui3 e Ji33

+I:±1`  .,fu     (Seorang  lahi-lahi  di  puncak  lereng  daripada  lereng-

lerengini).

jSl .ti fu*_`j4 a,art menyelanatha:n ago:rna:nya dart fitnch).
AI Kamani berkata, "hi adalch kalimat yang meneran8kan keadaan.
Sedangkan pemilik  keadaan  itu  adalah kata  ganti pada kalimat a;3

/mengr.fufz./ atau ia adalah kata `muslim' jika kita membolehkan kata
meneran8kan  keadaan  berasal   dari   m%dAa/I/  I./az.Az.,   dinana  disini
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syaratnya telah telpenuhi  yaitu kesamaran yang sangat dan seakan-
akan menj adi bagian darinya. Sementara kesatuan antara kebaikan dan
harta cukup jelas. Bisa juga dianggap sebagai kata bani dan ini cukup

jelas."

Hadits ini merupakan dalil bard orang yang mengasinglran diri
karena  mengkhawatirkan  keselamatan  agamanya.  I+alu  para  ulana
salaf berbeda pendapat tentang ndkum asal dari ndflA (mengasingkan
diri).  Menurut  jumhur,  berinteraksi  dengan  manusia  adalah  lebih
utama     karena     mendatangkan     faldah-fudah   . agana     saperti
melaksanakan    syiar-sviar   Islam,    menperbanyck   jumlah   kaum
muslimin,  memberikan  berbagai  kebaikan  kapada  Iran  muslimin
(misalnya memberi bantuan, pertolongan, menjenguk yang sakit, dan
sebagainya).  Sebatian  lagi  berpendapat  bahwa  mengasin8kan  diri
adalah lebih utama karena lebih menjamin keselamatan dengan syarat
diketahui apa yang mesti dilakukan. Sebagian pcmbahasan ini sudah
dipapalkan dalam bab  mengasingkan diri pada pembahasan tentang
kelembutan hati.

inam  AriNawawi  berkata,  `Pendapat  yang  tapilih  adalah
mengedapankan  interaksi  dengan  manusia  bagi  siapa  yang  tidak
memiliki  dugaan  kuat  teljerLmus  dalam kemaksiatan  Namun, jika
tidak ada keyakinan terhadapat kchiatan itu, mcka mengasipghan diri
adalah lebih utama."

Ulama  laln  berkata,  `Tersoalan  ini  berbeda-belbeda  sesuni
dengan   perbedaan   setiap   individu.    Sebagian   ada   yang   harus
melakukan salah satu dari dua perkara itu dan schagian lagi ada yang
salah satunya lebih unggul dari yang lain. Apabila ten.adi kesamaan
maka ditinjau  dari perbedaan keadaan.  Apabila teD-adi pertentangan
maka ditinjau dari perbedaan waktu. Mereka yang hanls berinteraksi
adalah      orang      yang     memiliki     kemampuan `   men8hilan8kan
kemungkaran.  Dia  wajib  melakukarmya,  baik  schagai  fardhu  aim
maupun fardhu kifayah sesuai situasi dan kondisi.  Sedan8]ran orang

yang lebih unggul berinteraksi adalch mereka yang mcmiliki dugaan
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kuat akan selanat bila melakukan amar malmrf den nahi mun8kar.
Kemudian mereka yang malliki kondisi  sama adalch  orang  yang
merasa aman atas dirinya, tetapi diyakini tak ada yang ditaati. Hal ini
berlaku  bila   tidak   ada   fitnah  besar   ®aperangan   antara   sesama
muslim). Apabila teriadi fitnah besar maka yang lebih unggul adalah
mengasin8kan diri karena berinteraksi dengan manusia dalam kondisi
seperti itu sangat rawan teberumus dalam perbuatan terlarang.

Terkadang siksaan diturunkan kepada para pelaku fitnah dan
menimpa secara umum merelra yang bukan pelakunya. Saperti firman
Allah dalam surah AI Anfaal ayat 25,  a±:; Ij:i£ a.?.I :;g£; 'Y ae -`j:±®13
•-a:}6(Danpeliharalchdirinudarifrochyangtidaklchususmerii_mpa

ora#g-orfl#g zha/I.in Saja dz. a#fara hamw/.  Hal ini diperkuat dengan
haditsAbusa'id,ftiillde:+}d:)+3Jt¢,t;3¢+i;ifee.kJr¢l:i:i
®,':}  °c¢  'rrful  't:+I:)  '®f)  '5as.  (Sebalk-balk  manusia  adalah  seseorang

berjihad dengan dirinya dan hartartya serta orang yang be;ada  di
lereng-lereng bukit me:nyembch Tuharmya dan meninggalkan manusia
hare»a  feharmha»y8J.  Sudah disebutlcan dalan bab mengasin8kan
diri pada pembahasan tentang kelembutan hati hadits Abu Huralrah
RA yang baru  saja  saya sitir,  dinana pada bagian  awalnya  dalam
riwayatMuslindisebutkan,]±.dg3.j9\ZJ;±1ri;k3+t3I;Ptij:i
bl  (Sebaik-baik orang bergoul  dengar[ manusia  adalah  orang yang'menegang   kekang   kndanya   di  jalan   Allah),   laln   di   da:]=mnya

disebNIflka]try  -ai±?   a   )i:I)   (Dan   orang   yang   berada   di   antara

gerombolan hambinal.

Hadits ini sapertinya disebutkan sehubungan tentang usala apa

yang paling baik. Apal]ila dipahami secara umumnya maka hadits ini
menunjukkan  keutamaan  mengasin9kan  diri  bagi  siapa  yang  tidck
diharuskan  berjihad  di  jalan  Allah,  kecuali  jika  dikaitkan  dengan
zanan tedadinya firfu.
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15. Berlindung dari Fitnah

:ii ug i3 ,4S &1 jfa ¢L#l lJb :'Jj ii£ &1 'g>; Lrjf if
¢

:£joi  fi; '-i;  i3  de  &i  j=  SL#ri3=4j  cp`€i:=joi
tSLj3` c;; fa9f Lj± .*' tj;; S`! £Od # Lj+L1

3,,

fe
i,i9`j `1£; *}: c3 ZiiJ

EI

•jJJ?i :J,i; gdi * a, `15+, I:
E=E

:'Jli;

+#', .+  ::r  &1  ;J:i,  `1J:,i  }=ii{3  .£-3 rat,,¥lJ  .':J
tis #.6~ HIS ,a.I Le '-:i; a :i3 # &i utp '#1
-,,-,

&L
'Jli;

JOT+ ::sd 'j6  .i;\i°, 'ej; *=i3 cg. ;tl,i iin°, I, oL;* L¢!
Oe± ;\;,i :i iji:i 'y ij#T a.ill \{;i u:)   :3+.~yi 9;; 1:g 'ii~~rty®l lia'

•(f*€*,*€
7089.  Dari  Anas  RA,  dia  berkata,  `Mereka  ®ara  sahabat)

pemah  bertanya  kapada  Nabi  SAW  hingga  mereka  mendesaknya
dengan pertanyaan. Maka pada suatu hari Nabi SAW naik ke mimbar
lzrha be;rseitoda,  `Tidaklah  kalian  bertanya  kapadrku  teutang  sesuatu
melainkan   aku   a]can   jelaskan   kapada   kalian'.    Aha  k!f5m"dran
memandang ke kanan dan ke kiri. Temyata setiap orang meletakkan
kapalanya  di  kaimya  menangis.  Tiba-tiba  seseorang  ban9kit  dan
biasanya apabila berdebat maka dinisbatkan kapada selaln bapaknya.
Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, siapakch bapakku?" Beliau bersabda,
"Bapafa»w ado/¢ri H#dza/aft. " Kemudian Umar ban8kit dan berkata,
`Kami  telah ridha Allah  sebagai  Tuhan,  Islam  sebagal  agama,  dan

Muhammad  sebagai Rasul.  Kami berlindung kepada Allah daripada
k6burukan  fitnah." Nabi  SAW bersabda,  "4fat  fidch pe77ia!fo  me/I.faczf
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kebu"han dan kebalhan sarra sekali seperd hari ini. Sungguh telah
diganbarkan   kepadaha   surgd   dan   neraka   hingga   alca   melihal
kedua;nya tanpa ace penghalang. "

Qatadah berkata,  "Hadits  ini  disebutkan  sehubungan  dengan
ayah,   `Wahai   orang-orang   beriman,   jangan   kanu   menanyakan
(lxpade Nabinu)  hal-hal yang j{ka  diterangkan kepadanu niscaya
menyuschkanmu'."

rf `Jf :i,f J£

I cS~, *}; (jet iLiJ Edy tiJ

•Jfty', ,Ji ir &1 ;+i

7090.   Dari   Qatadah,   bahwa   Anas   menceritakan   kqpada
mereka, bchwa Nal]i Allah SAW menceritakan kapada mereka hal ini,
dia   berkata,   "Setiap   orang   menutupi   kepalanya   dalam   kairmya
menangis." Dia berkata pula,  "Meminta perlindungan kepada AIlch
dari  keburukan  fitnah."  Atau dia berkata,  "Aku berlindung kapada
Allah dari kebunikan fitnch."

:'Jj3 ci'j+; i3 9S &i jfa 9ji f *:6+ cji .of :sif ;£
•JS, ¥ ir &1 ,ii,;I;

7091.   Dari   Qatadah,   bahwa   Anas   menceritakan   kepada
mereka, dari Nabi SAW tentang hal ini, dan dia berkata, "Berlindung
kapada Allah dari kebunikan fitnah."
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iferangan Hadits :

@ab berJ].rfug dr7i. f#!ari/.  Ibnu Baththal berkata, `Dalam
p            atan    hal    ini    terdapat    bantahan    bard    kalangan    yang
mengatakan,  bahwa  mintalah  fitnah  kapada  Allah  karena  ia  dapat
menghabisi    orang-orang   munafik.    Mercka   men8klain   hal   ini
tercantum   dalan   hadits,   tctapi   hadits   dinaksud   tidaklah   akurat
dinichalkan   kepada   Nabi   SAW   dan   yang   benar   justm   yang
menydisihinya."

Saya (Ibnu Hat ar) lratakan, hadits yang dimaksud diriwayatkan
Abu Nu'ain dari hadits Ali dengan redaksi,  ?e3ll fT ¢ ify.I lji:* dy
'}A£,13:l` :is qS  (Janganlah kalian membenci funah di akhir za[rrun.

Sesungguhnya   ia   membinasakan   orang-orang   munafi.k).   Dalam
sa#ad-nya  terdapat  kelemahan  dan  periwayat  yang  rna/.few/  (tidak
diketahui).   Sebelumnya   telah   disebutkan  juga   pada  pembahasaan
tentang doardoa sejumlah judul bab tentang bedindung dari bcherapa

pperkara,   di   antarinya   berlindung   dari   fitmh   kekayaan,   fitnalah
kemiskinan, fitnah usia tua, fitnah dunia, fitnah neraka, dan lalnnya.

Para ulama beckata, `Rasulullah SAW bemaksud menjelaskan
tentang disyariatkannya hal itu bagi unatnya."

uJf  tj  Pun. 4us/.  Dari  riwayat  Sulainan  At-Taimi  dari

Qatedah disebutkan,  }afa>  I:Ji .Oi (Sese.»ggrfrny^¢ 4»as mc7zcerzfafaan

kapedamerekdy.

:ji>i   a4:„zdesafa{}^q/.   Maksudnya,   mendesak   belian   SAW

dengan  pertanyaan.   Dalam  riwayat  AI   Ismaili  melahi  I.alur  ini
dischutkan   dengan   redaksi,       3Jth.t    6jz>i   Ji   6jz?#   pre7ieha

mencecarnya atou mendesaknya dengan pertanyaan).
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i=}\ ik '-\.> a.ada suatu hari ke mimbar). Dalam rivayat All
Kas)mihani disebutkan dengan redaksi,  j*°I ji ?}i tjl`3 ¢&d& sz/af«

hc[ri ke alas minbar).

*j  a 'dri  !;:j .fr  risS  ITernyata  sctiap  orang  kapalanya
bcradr dz. fez.mnya[/, Dalan riwayat AI Kasymihani disebutkan dengan
redckdy     *,i   a  'X;er)  Su4   (menutupi  kepalanya  dalam  kainnya).

Sebchmnya telah  disebutkan juga  dalam  tafsir  surah  AI  Maa`idah
melalul jalur lain,  c±i i{j' prered ferisafr/, yakni suara yang muncul

karenatangisan.

Ji3 kjii tseseow»g ha»gfo-f/. Maksudnya memulal perkataan.
Dalan riwayat AI Ismaili disebutlran dengan redaksi, Ji3 idi a4:aha

seora7Ig  prz.a   berdz.rz).    Senentara   dalan   riwayat   lain   darinya
disebutkan,  :[±3 g/-rii prafap seora»gprz.a drfa#g).

-ir;15   'Sfi   @apakmu   adalah   Hudzofah).   Dalham  rivayat

Mu'taquir disebutkan, is6 ::i ¢,i t££. (4faz me7fde»grr bapakhaf darz.

gBfadrA).   Dalan   riwayat   Ismalri   disebutkan,   aijG   ji}l   *13

(Adapun nama laki-laki ini adalqh Kharijch).
Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang terkenal orang yang

bertanya  itu  adalah  Abdullah  (saudara  laki-lalri  Kharijah).   Sudah
disebut]ran  terdahulu  dalam  tafsir  surah  AI  Maa`idah  orang  yang
mengatakan  adalah  Qais  bin  Hudzafch.  Sementara  dalam  riwayat
Ahmad,  dari  Muhanand  bin  Amr,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu
Hurainh secara marfu' disebutkan,  Jtii .?; **J±i .Y; £;f2i :¢ d;JLS 'Y

:3, a,di ff i; grj ty{S i; 3,3> :,j6 ,a, ,I+3 b: f;i a :aj,k a; 3, a£

3i;;pei3it+q':±rd!;:'jriita;be-edrfe9'i±fotfjj.luis::+i;>e

rrfu'ct'Uir.SS¢idcklchkalianbertanyakepadakutentangsesuatu
melalnkan  aku  kabarkan  kepada  kamu  tehiangnya.  Abdullah  bin
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Hudzafah  berkata,  "Siapakch  bapalckac  wahai  Rasulullah? "  Beliau
bersabda,  "Hudzofah bin  Qais."  Dia kembali kepada ibunya  maha
sang   ibu  bertanya,   ``Apa  yang  membua:rfuu  melakukan   hal   itw?
Sungguh   dahalu  kita   bereda   di   masa  jahiltyah."   Dia   berhata,
`` Sungguh aha ingin orang-orang mengetahal siapa bapaldou. ")

Ji± £l:ji ,?' /Hem"dz.a„  Umar ba[#gfa.fJ.  Demikian redaksi yang

tercantum  dalam  riwayat  ini.  Sebelumnya,  telah  disebutkan  dalarn
tafsir surah AI Maa`idah melalui jalur lain redaksi yang lebih len8kap
daripada ini.  dalani riwayat AI  Ismaili  dari jalur Mu'tamir terdapat
tanbahanlafazh,i36.Laludisebutkan,tf=!±>£i±SJ6;i`}Pjf{i)j`;:a;`j

q€;£ 9:i: a *i3 JS ir q! I;3 if d3f Of '¥fty3 `Z;pL{ :i:ii 'l±i±S :cr.`i 'J6

a::}{:'  :I;%  il:'J  9:i>  &1  i:a  chl  I:}:.3  :}i;3  (Da#  mereha  frfe'¢wazz.r
dihadapkan dengan perkara besar. Amas berkata,  ``Aku pun menoleh
ke Jranan dan ke kiri dan tidak melthat sctiap orang melalnkan telch
memasukkan   kepalanya   di   ka:innya.   den   menangis.    Senentara
Rasulullah   SAW   bersabda,   'Bertanyalah   kepadaku'.")   La;ha   dia
menyebutkan hadits  selengkapnya.  Dalam riwayat Ahmad dari  Abu
Amir AI  Aqdi,  dari Hisyam sesudah redaksi  "Bapakmu Hudzafah",
laki-laki itu berkata,   a  :J6 g?ai i 5i ui aaj°l a il `J+3 u: :Ji3 Jfai

fu (Wahai Rasulullah, apakch aku di surga atou di neraka? Beliou
bersabda,  "Dz. #eraha. "/ Penjelasan tentang hal itu akan dipaparkan

pada  pembahasan  tentang  berpegang  teguh  kepada  AI  Qur`an  dan
Sunnah dari riwayat Az-Zuhri, dari Anas.

;;¢^ s; .3 (Dari keburukan fitnch). TKalfa 9; drham irNayat
AI Kasymihani disebutkan dengan kata, }.

fir)  -ti5il  °:=;I)'J;a  (Surga  dan  neraka  diganbarkan).  Dalam

riwayat   AI   Kasymihani   disebutkan   dengan   redaksi,   j   tJ3J:p

qltgambarkankepadaku).
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JrfjGJ.`  '®ji  /fclxpa fembofr/.  Maksudnya, antara beliau dengan

tembok. Ditambahkan dalan riwayat Az-Zuhri, dari Anas,  f£®6 3i }ji
';±1();±i\S(Ahatidakmelihatsepertihariwiteutangkebaikandan

febztrzfha«J.   Penjelasannya   clan   dikemukakan   pada   pembchasan
tentang bexpegang teguh kapada AI Qur`an dan Sunnah.

ys tjrtt i ij#T a.,tl®i ¢~# 8: :a.rvi g,ri fry c~.qu.I iis ji;i :;'i6 'j6
®i®S;  .+Z1  'ng  ®b\.,  .I;±i`   (Qatadah  berkata,   "Hadits   ini  disebutkan

sehubungan  dengan  ayat,  `Wahai  orang-orang  beriman, janganlah
kanu menanyckan  [kepade Nabimu]  hal-hal yang j{ha  diterangkan
kepadamu   niscaya    menyusahkan   kanu'.")   DairlhaL   rivayat    A:i
Kasymihani disebutkan, J®jjJ :S6 'e\<i (Maha gafa!drA menyebztfha»).

Versi  ini  lebih tapat.  Demikian pula redaksi  yang tercantum  dalan
riwayat AI Ismaili.

I1€i   /Seperfz.   I.»z).   Maksudnya,   saperti   hadits   sebelum   ini.

Kemudian dijelaskan bchwa di dalannya terdapat tanbahan kata,  ®Y

/7%e»zff"pz),   yang  menunj.ukkan  penanbahannya  pada  bagian  awal
adalah kekeliruan dari AI Kasymihani.

E';  lizjzG  :'J63  rDa# dz.a  berhafa,   "Bar/I.#dr#g  .... "/ Demikian
redaksi    yang    tercantum    menggunakan    harakat   /¢fAaA    untuk
menerangkan   keadaan.    Maksudnya,    aku   mengatakarmya   dalan
kondisi     berlindung,     atau     sebagai     masAdar    yang    bermakna

perlindungan.    Disebutkan   dalan   riwayat    lain'   dengan   harakat
d%a7»maA. Maksudnya, aku berlindung.

g±i ;i  /Darz. bapokyaJ.  Maksudnya, dari Abu Mu'tamir. Dia

menyebutkan jalur lain ini karena adanya lafazh pada bagian akhir,  ir

#°1 ;£ rDa[rz. frebw"haHflata¢/. Pada pembahasan sebelumnya sudah
disebutkan  tempat-tempat  yang  disebutkan  hadits  ini  dalam  tafair
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surch Al. Maa`idal dan baliwa penjelasan selebihnya akan dipaparkan

pada pembahasan tentang berpegang kapada AI Qur` an dan Sunnah.

16. Sabda Nabi SAW, Cjra°l |j ir idy®l ``FEtnah Muncu] dari arab

Timur (4fny.a)."

J*', + j! i6
:Jj Ji .pth' ;i

7092.  Dari  Salim,  dari  bapaknya,  dari  Nabi  SAW,  bahwa
beliau pemah berdiri di sisi minbar dan bersabda,  ``Fz.traA darz. arzzA
iri, funah  dart arch ini,  dari  arah terbiiva tanduk syetan."  AlffflM
beliau bersabda,  "ra#dwt mafcharz.. "

i,±JAJ

•,Jgiv,

7093. Dari Ibnu Umar RA, baliwa dia mendengar Rasulullah
SAW bersabda sambil menghadap ke Timur ("any77.a),  "KefzzAwz./aA,
sesungguhnya fiinah  muncul  dart  arch  ini,  dari  tempat  terbitnya
ttudisyelan."

a u' 04?u: ;;Ill :i3 # &i jfa !jfi j';  :Jb: :;i LH:I i;
a' .4?t: ;;fii :'jj  .u`+J` j3 :ijJ'j  .i:i;i u! u' .jl?u: ;;ill  .¢C;
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•L`};J`  u!3  &1  'J£LJ  L:  :ljJ'j     .\{;;i;  u2  1£'  .4?L:  ;{10  .\{;\£.  j

•,Jrfui';}'di;b;3c#.ijJjdy}i£!ia:'ii,&iu3'jjife€j

7094. Dari Ibnu Umar, dia berkata: Nabi SAW menyebutkan,
"Ya   AIlah,   berikanlah  keberkahan  pada   Syam  kand,   Ya  Allah,

berikanlah  keberkahan  pada  Yaman  kami.':  Mf:Iek;ha berkelfa. "Dan

pada Najed kani."  Beliau bersabda,  "ya ,4//¢fa,  beri./a!fo  freberkefoa#
pada Syam kand, Ya Allah, berilah keberkahan pada Yanan kani."
Mereka berkata,  "Wahai  Rasulullah,  dan kepada Najed kami." Aku
kira  beliau  bersabda  pada kali  ketiga,   "Dz.sa!#¢  fer/.adz. ge"pa  da#

f itnah, dan padanya muncul tanduk syetan. "

a;gLdi: ;i irj;i * i; &i i¥ qfa £> :'Jj ,= dr: ri if
•,                          _                    ,         ,

j£ a:3Li cL;i}i # if I: :'jfa; I;; £'! i`;s6 :'jj .\£; £~+
ir  :]k;  .:aS  'oi€ dy  ul  *jf5j3  :Jji; &i3  3f4.I  u2  jq°i

15ii£ ;IL3 £{£ &i uip ii=: 'OJ 11 cati ±i=i<;: ifjj.I a c;jL€
.;rfuo,i;qu,¢*'3tifir~3j]j;£uli'®J3tc€ri®i

E|

7095. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Abdullah bin Umar
keluar kepada kani dan kani berharap dia menceritakan kapada kani
hadits    yang    bagus.    Dia   berkata:    Tiba-tiba    seorang    laki-1aki
mendahului kami kapadanya dan berk?ta, "Wahai Abu Abdurrahman,
ceritakan kapada kani tentang paperangan di  saat  fitnah,  sementara
AJ:Lah berf::m[ran,  `Perangilch mereka hingga tidak ada lagi f itnch'. "
Dia berkata, "Apakah engkau tabu apa itu fitnch,  celakalah en8kau.
Hanya   saja  Muhanmad   SAW   memerangi   orang-orang   musyrik.
Sementara` masuk dalan agana mereka adalah fithah. Bukan saperti

perang kamu untuk merebut kekuasaan. "

150-FAT_IItJLBAARI



REerangan Hadits :

a}ab  sabda  Nabi  SAW,  "Fitnah  munoul  dart  arch  Tinur
/:A4linywiq/. "J inam Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bat ini,
yaitu:

P:erfumzq   dia   menyebutlran   melalui   dua  jalur,   dan   pada

pqujelasan hadits Usamah di awal pembahasan tentang fitnah sudah
saya schutkan cara men8lrompromikannya dengan sabda Nabi SAW,
•;Ss£ 'jr^±  ;;SI  Jjn  S, (Sunggr,h  aha  melthat fanch  di  sela-sela

nl77IaA-n.mad      fa/Zd7I/.       Bahwa      pesan      pembicaraannya     .ini
diperuntukkan bagi penduduk Madinah.

j€]°i +; i; i6 a# aL3 3fa &i j> #1 f @czrz. ivabz. sL4w
bahwa    beliou    berdiri    di    samping    mimbar).    Dalarn   rivayat
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, yang dikutip At-Tirmidzi disebutkan,   .ei

S\JS'iis';i:riSS^@1J±.:±1(SesungguhnyaNabiSAWberdiridi
ala!s   mz.rfur/.   Sementara  dalam  riwayat   Syu'bah  dari   Az-Zuhri
riaped disebutkan ketika mepjelaskan keutamaan Quraisy-elalui
snd~nya,  j;i;I  j>  pe  al:.3  S±>  &1  i:p  ;g31  5i  tHfaf  mendengrr

Rasulullch  SAW  bersabde  saat  beitou  berada  di  atas  minbar).
Kemudian  dalani  riwayat  Yunus  bin  Yazid,  dari  Az-Zuhri,  saped
dikutip inan Muslim dischutlran,  3i3 'J6 il=.3 g:i> &1 i:p &1 'Jj:.3 ai

6;i:11 ';J±|  (Sesungguhnya Rasulullch SAW bersabda ;act beliou

menghadap ke arch Timur prasyriq] ).

\a:rfu  -3=S^  .\frrfe  -a=S\  aTitnah  itu  muncul  dari  sini,  fitnah  itu

muinczf/  drrz.  sz.#z).   Demihian  dischutkan  di  tempat  ini   dua  kali.
Sementara dalan riwayat yunus disebutkan,   tJbe' \as¢f \:aa ida.I 3! GL

Tk.i(Sesungguhnyafitnchdarisini.Belioumengulanginyatigakali).

ul±ll ®j J6 Ji te\£=ll 6Ji c{L±' ==> :p Pan. araA mowca/nyd
tanduk syetan  atou beliou mengatakan tanduk matahari). Dc:rrriJham
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redcksi  yang  tercantum  di  tempat  ini  disertai  keraguap..  Sementara
dalan riwayat Abdunazzaq disebutkan,  Cju®l j'! Jail c¢°l j)i l£G

?h;:=l\   'Jj   'afu   '`::+    ¢pe   (Dari    sirii   neriri   fitnah.    Beiiau
mengisyarathan ke arah Timur. Yakni dari tempat munculnya tanduk
s);ef¢#/. Kemudian dalan riwayat Syu'aib disebutkan,   &G aap®1 3! qi

9a==l\'O:j'€jL±'`::+P;==3\J\..':;±±(Ketahuilah,sesungguhnyafi;ah

itu muncul  di  arch  sini,  beliou mermnjuk ke arch Timur,  di tempat
fe7bz.f#)/a!  fcz#dctk  ryef¢#J.   Lalu  dalam  riwayat  Yunus  sama  saperti
riwayat Ma'mar,  akan tetapi tidck dikatakan kepadanya,   6j  :J6  3i

u2ijl (4fac/ be/I.aw meHgrf¢ha# fa!7!dclfr mafczftarz.), bahkan disebutkan,

OgivrfeuMaksudnya,archTinur).

Imam  Muslim  meriwayatkan  dari  I]dimah  bin  Ammar,  dari
Salim,  3=j grfe ;:±±{ ;113 ±IS &1 j± &1 J*3 '1±+ :Ji{ :i± Jil '1±+

o\£;:i}l ej dLZ ::{> ufu: &G xp®l a! `G  :]i33 C,u®l tHha me»de«grr

lbnu Umar berhata: Aha mendengar Rasulullah SAW mengisyaratkan
dengan   tangannya   ke   arah   Timur   lalu   bersabda,   "Ketahvilah,.
sungguh fitnah  dart  sini -tiga halt- di tempat munculnya tanduk
syef¢». "/   Dia  mengutip  pula  melalui  jalur  Hanzhalah  dari   Salim
redcksi sempa akan tetapi disebutkan,  6£^J: a6 a¥.I 3! /Sex"#ggrA#);a

/f7zczA   di.  sz.»z.  fz.gr  ha/z).   Dia  meriwayatkan  lard   dari  Fudhail  bin
Ghazwan dengan redaksi,   tjl;3}°l :+af u: :I;i;i ;;i dt: &1,+;> ii pr :=j`*.

&1ui±ilJ*3:±gl:Ji{d;it:+.i:£fj°i;Z±fji3'!::±alif*fLi6
u4j €jL£ ::=> ir ,e*.t 3in€ 9*; fa3i3 .S ir ;;gL€ i=jj.I 3! :'uif ri3 rfe

y¢±l\ CAlou mendengar Salim din Abdullah bin Umar berkata: Wahai

pendnduk Irak,  alou tidak bertanya kepada kalian tentang dosa kpcil
dan  berbuat   dosa  besar  kepada  kalian.   Aku  mendengar  aychku
berkata,  ``Aku mendengar Rasulullch SAW bersabda,  `Sesungguhnya
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fitndh datang dari arch ivi'. beliou kemudian mengisyarathan dengan
tangan:nya ke arch ltmur di tempat munculnya dua tanduk syetan' . ')

Demikian  redaksi  yang  disebutkan  di  tempat  ini.  Lalu  dia
menyebutkan pada pembahasan tentang si fat iblis melalui jalur Malik
dari Abdullah bin mnar, dari Ibnu Umar, hadits yang sama saperti
redaksi Hanzhalch tanpa ada pchedaan. Hndits serupa juga dia kutip
deri riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullch bin Dinar saped yang
disebutkan pada pembahasan tentang cerai. Kemudian dia menukil di
tempat ini riwayat Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, sana saped
riwayat  Yunus,  hanya  saja  dia berkata,  \Sa  ify.I  6!  qi  (Kefq[Azfz.had

Seso»ggwhnyia ,trch  dz.  sz.nz.),  tanpa mengulanginya.  Demikian juga
redaksi    yang    terdapat    dalam    riwayat    Muslin:    AI    Ismaili
meriwayatkannya  dari  Ahmad  bin  Yunus,  dari  Al-Lalts  dan  dia
mengulanginya dua kal.

Jrierfulqi hadits Ali bin Abdullah.

j G' 93e: ied{ *3 9fe &i j> #i its :'J6 p 9!!! * ei` p
qfe   @wi   Nafi',   drri   Ibm   Umar.   dia  behata,   "Nabi   SAW
menyebuthan  `Ya  AIlah,  berikan]ah  kebehahan  untuk  kani  peda
farm  famz.'. "J  Demihian  dia  sebutkan  dari  All  bin  Abdullah,  dari
Achar As-Sanman.  Diriwayatkan juga oleh At-Timidzi  dari  Bisyr
bin Adam bin Binti  Achar, kakckku Achar menceritakan kapadaku
melalul sanad tadi, J6 ii=.3 g±i al i:p &1 J:i:+3 ai (BaAw Jtaseffu/hah

£4W7 bersabdr).  Hadits  serupa juga  diriwayatlran  AI  Ismaili  dari
riwayat    Ahmnd    bin    mrahin    Ad-Dauraqi,    dari    Achar.    Iria
mchwayatkan  pula  dari  Ubaldillah  bin  Abdullch  bin  Aun,  dari
bapalmya dengan redaksi  sapch  itu.  Kenudian disebutkan melalui
jalur lain dari mnu Aun pada penbchasan tentang shalat miuta hujan
dengan  jalur  mazfgff/ dan  saya  telch  menyebutkan  di  tempat  itu

perbedan tentangnya.
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q{3 t#°i3 ]jq3n `jjGi :a3,di e J6 i$6 .i<*` g!3 :&i I;3 b: I+'6

¥fu==J}  ;i  '&  (riereka  berkat;,  ``Wahai  Rasu;ullch,  `Dan  pada
Nejedi kani'." Ahalmengira beliou mengatakan pada halt ketiga, "Di
sana gempa dan fitnch,  dan di tempat ifu mwicul tamduk ryetan.")
Dalin riwayat At-Tirmidzi den Ad-Dauraqi -setelah redaksi, "pada
Najed kami"-disebutkan,  'J6 `{P± e d' Ejt:i3 ¢a d d' ®j?e: ;{IJl 'J6
'Srfu  ..'Jrd  „$1  S)  uBeliou  in:gucapha;,  ``Ya  ;llch, 'berikanlch

kekahan  untwk  ka:wi  pada  Syam  kami,  dan  berikanlch  keberkahan
untwk kami pada Yanan kant."  Mereka berkata,  "Dan pada Najed
fumz? " Be/I.a# bersabdr,   "Dz. SaHa. "/ Setelah. itu disebutkan redaksi
serupa  nanun  disertai  keraguan  apakah  dikatakan  "padanya"  atau
"darinya".  Begitu pula dia mengatakan, iJk€ (fe/"ar)  sebagal  ganti

redalcsi,  €±LZ (in"»ouO.  Disebutkan dalam riwayat AI Husain bin AI

Hasan pada pembahasan tentang shalat mirfu hujan dengan redaksi
serupa disertai pengulangan dua kali.

Dalan riwayat putra dari Ibnu Aun disebutkan, Ji aa,dl 66 I:ii

?\£±Jt aj diz fe3 :;jj.i3 I)'v}i q!: 'j6 gu`fa` j3 ii I;i e: :Ij'6 ai¢i}I
(Ketiha  kali  yang  ketiga  atou  keempat  merekq  berkata,   ``Wahai
Rasulullch,  dan  pada  Najed  kami?"   Bdiou  bersabde,   "P`adanya
gempasertafund:h.dandarirryamuncu,1tanduksyctan.")

AI   Muhallab   berkata,    `Hanya   saja   Nabi    SAW   tidak
mendoakan untuk penduduk Tinur agar melenahkan mereka daripada
keburukan.  yang   `akan   teljadi   dari   arab   mereka,   karena   syetan
menguasainya dengan menyebalkan fitnah."

u=±J` aj  /ra»dz*A maf&Aarz), Ad-Dawudi berkata, `Matahari
memiliki   tanduk   saperti   hakikainya.   Tetapi   mun8kin  pula   yang
dimaksud   `tanduk'   adalah  kekuatan  syetan  dan  saran;-sarananya
untuk menyesatkan. Pandangan teralchir ini lebih berdasar. Ada yang
mengatakan bahwa syetan mensej ajarkan tanduknya dengan matahari
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ketika  terbit  agar  orang-orang  yang  menyembah  kapada  matahari
tertuju   kapadanya.   Ada   lagi   yang   mengatakan   bahwa  mungkin
matahari  memiliki  syetan  dinana  matahari  terbit  di  antara  kedua
tanduknya."

AI   Khaththabi  berkata,   `Kata  a/  garm   adalah   satu  umat
manusia.  Mereka datang setelah berlalu umat yang lain.  Sedangkan
ungkapan garm a/ Aq}owh (tanduk naga) dijadikan sebagai pemisalan
bagi unisan-urusan yang tidak dinarapkan."

Ulama lain berkata, `Pada saat itu penduduk Tinur av[asyrid)
adalch  orang-orang  kafir.  Maka  Nabi  SAW  mengabarkan  bahwa
fitnah  muncul  dari  arah  tersebut  dan  terjadi  saperti  yang  beliau
infomasikan. Fitnah pertana muncul dari arah Timur. yang menjadi
sebab pexpecahan antara kaum muslinin. Tentu saja hal ini temasuk
perkara yang disukai  syetan  serta menggembirakannya.  Begitu pula
bid' ah-bid'ah muncul dari arab tersebut."

AI Khaththabi berkata, `Najed di arab Tinur, dan barangsiapa
berada di Madinah maka Nejednya adalah lembah iraq dan sekitamya,
dan  ia adalah barian Timur bard penduduk Madinah.  Makna dasar
dari  Najed  adalah  dataran  tinggi.  Ia  adalah  lawan  dari  kata gAawr
karena  artinya  adalah  dataran  rendah.  Sedan9kan  Tihamah  adalah
masuk bagian gAaz"  (dataran rendah)  dan  Makkah  masuk  wilayah
Tinanall."

Berdasarkan hal ini diketahui ahwa kelemahan perkataan Ad-
Dawudi bahwa Najed masuk bagian Iralg karena dia mengira Najed
adalah tempat tertentu,  padahal  sebenamya tidak  demikian,  bahkan
semua  yang  tingS  dibandin8lran  tempat  sekitanya  maka  disebut
Najed, dan bagian rendahnya disebut gAorr.

Ketiga,   a: i.±> ck:13i:. .Oh  (Agar dia menceritakan kapada

famz.   Aadz.ts   y8»g   bagng/.    Maksudrya,    bagus '  lafachnya   dan
mengandung    rmdsAch    a[eringanan).    Akan    tctapi    laki-laki    itu

FAmuL BAARI - i55



menyibukkannya  sehingga  menghalanginya  mengulangi  hadits  dan
menyebabkannya bercerita tentang fitnah.

\f:)   £i  '?rfe   (Seorang   laki-laki  berdiri   kepadanya).  Pavha

pembchasan tentang surah AI Anfaal telch disebutkan bahwa namanya
adalah   Hakim.    AI   Balhaqi   meriwayatkannya   dari   Zuhair   bin
Muawiyah,  dari Bayan,  at>  i};i  3i (Baftw¢  W¢baraft  me#cer[.faha#

Aepadr»ycz),  1alu  disebutkan  redaksi  hadits  selengkapnya,   dan  di
dalarmya  disebutkan, 'ti  'J&.  u±')±  a;:;i  (Kami  pun  melewati

seorang lakl-lakl yang biasa disebut HakimD.

c+}`  A;3  e?i  b:  /7yaAaz. [4b« f4bdz.rmAma»/.  hi  adalah  nana

panggilan Abdullah bin Umar.
'Ji dr) -9SSl i +l=SI rfe ck:J> (Ceritakan kepada kami tentang

bexperang pada masa fitnah sementara Allah berfirman). McksuJi]nyal,
dia  berdalil  dengan  ayat  itu  untuk  peusyariatan  perang  pada  saat
teriadi   fitnah,   sekaligus   ia  menjadi  bantahan  bagi   mereka  yang
meninggaHcan perang ketika telj adi fitnah, saperti Ibnu Umar.

±lfi ::A:i¢ /E#gha# feAz./a»gr» z.bwm"/. Secara tekstual, redaksi

ini adalah doa namun biasa juga digunakan untuk mencegah seperti di
tempat ini. Kesimpulan jawaban Ibnu Umar atas pemyataan ini bahwa
katagantipadafimanAllahdalansurahAIBaqarahayatl93,*j$63

/Dan   per¢7Igz./¢A   7"erckcz   ztoJ,    adalah   orang-orang   kafir.   Allah
memerintahkan  orang-orang  mulmin  memerangi  orang-orang  kafir
hingga tidak tertinggal seorang pun membuat fitnah bagi agama Islam
dan   menyebabkan    orang   murtad    a[embali)    kapada,   kekafiran.
Pertanyaan serupa ini pemah pula diajukan oleh Nafi' bin Azraq dan
sekelompok  lalnnya  kepada  koran  bin  Hushaln.   Maka  dia  pun
memberikan  jawaban   yang   sama   dengan  jawaban   Ibnu   Umar.
Keterangan ini disebutkan oleh Ibnu Majah.
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Dalam  tafsir  surah  AI  Anfaal  telah  disebutkan  hadits  dari
riwayat  Zuhalr  bin  inawiyah,  dari  Bayan  disertal  tambalian,  'Jri;

(Mafacdz.abe7hafzz)sebagaigantiredaksi,'O\<i{:=;+jj!3j'J3£ful6dJ

i? b£: iii iir¥I € £ a¢jib;i; )i 63F£ C!3 .*:,3 ai ri; k}` (Da»
masuk dalan ;ga:rrra mereha adalch fifro;. M;ka seseorang drfunch
dalam  agamarrya,  balk  mereka  membanuhnya  atou  mengikatnya,
sampai pengikut Islam menjadi banyak dan dan tidak ada lagi funchD.
Maksudnya,  tak  ada lagi  fitnah  (cobaan)  dari  seorang kafir kapada
seseorang    di    antara    kaum    mukminin.    Kemudian    disebutkan

pertanyaan  tentang  Ali  dan  Utsman  serta jawaban  daripada  Ibnu
Umar.

`±m) j3 ®;ZJ)± ';i) a3ukan seperti peperangan karm untuk

merebzff     faefa.czsoa»/.      Maksndnya,     mencari     kekuasaan.      Dia
mengisyaratkan  peristiwa  yang  tedadi  pada  Marwan,  Abdul  Malik
dengan Ibnu Az-Zubair, serta peristiwa lairmya. Pendapat Ibnu Umar
cenderung menganjurkan agar tidak melibalkan diri dalam paperangan
saat  teriadi  fithah,  meskipun  telch  taapck  salah  satu  dari  kedua
kelompok itu  di  atas kebenaran,  dan satunya lagi  di  atas kebatilan.
Ada yang mengatakan bahwa fitnah khusus bagi paperangan karena
upaya   kedua   belah   pihak   merebut   kekusaan.   Sedan9kan  jika
diketahui kelompok penban8kang, maka tidak lari dinamakan fitnah
dan  wajib  menerangi  kelompok  yang  menban8kang  itu  hingga
kembali kapada ketaatan. hi ndalal pendapat jumhur.

17. Htrah yang Bergolak Seperti Gelombang di Lautan

9,fa ijfr; ®ef '0,=1;; ijj]j~ :+> I,: ,L+± # :1€± i;I ]i;3
:ud.I #1 ]j L#.l fty ,cjGfyl
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JJ;i :)a), q3i-i, a:i              '€ ;i= ,; i;i L±O,

J]> ,-,;± ,3Ji;.J`J       q;,ir :r±3 :iI;a, ,;i u±
•Jj3,3 ill), iiJJk            .®Ji=3 ¢,j J#`£==

Ibnu  Uyainah  berkata  dari  Khalaf bin  Hausyab,  `Mereka
menyukal monbuat perumpamaan saat teriadi fitnch depgan perkataan
U- AI Qais:

Permg di awol kyadiannya adalah pemnda,

bergerak dengan perhiasaannya uchck setiap orang yang bodoh

Hingga ketiha bdrkchar dan bergolak,

ia berbalik mdyadi tua tanpa merviliki pendamping

Ranbutnya pun mulal merrl:utih dan dingkari wa:rranya,

tidrk disenangi untuk diet:urn dan dikcaap

•*Jf

®,----J=tl

'gJC,i

--,- '.  L£

J} Jii=J

st,,;3  #f
:]j   .,fa', cf 'L#,3

i; # 'oof :ii;fu, d;  jff :tj;
b-+ iifii df ar,;i `:¢, i ,oJ; Oof
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c; :`jii; @`£i; u`j;Lf ictjfg Liji i; irLf .jf \=; .#,£fyi :,ij'
•Ji= Jj ?iJ,?',

7096. Dari Syaqiq, aku mendengar Hudzaifch berkata: Ketika
kami sedang duduk di sisi Umar, dia berkata, "Siapa di antara kamu

yang  men8hafal  sabda  Nabi  SAW  tentang  fitnah?"  Dia  berkata,
"Fitnch   seseorang   dalan   keluarganya,   hartanya,   anaknya,   dan

tetangganya, dihapuskan oleh shalat, sedekah, dan amar makruf nahi
munkar."   Dia  berkata,   `Bukan.  tentang   itu   yang   aku   tanyakan
kapadamu,  akan  tetapi  fitnah  yang  bergolak  bagaikan  gelombang
lautan." Dia berkata, `Tidak ada bagimu masalah dengan hal itu wahai
amirul mukminin,  sungguh antara dirinu dengannya terdapat pintu
terfutup." Umar berkata, ``Apakah pintu itu dirusak atau dibuka." Dia
berkata, `Bahkan dirusak." Umar berkata, "Jika demikian tidak akan
bisa ditutup  selamanya." Kami berkata kapada Hudzaifch,  "Apakah
Umar    mengetahui    pintu    tersebut?"    Dia    menjawab,.   "Benar,
sebagaimana  halnya  dia mengctahui  sebelum  besok  adalah malam.
Karena    aku   menceritakan   kapadanya   hadits    yang    tidak    ada
kerancunn."  Setelah  itu  kami  merasa  segan  berianya  tentang  siapa

pintu  itu.  Maka kami memchntahkan kapada Masruq  dan  dia pun
menanyalnya  seraya berkata,  "Siapakal  pintu  itu?"  Dia menjawal>,
Umar."

#3 `i£|

utp Sjl €Z :]j =*fyl jL; di if
®_®

`gJJ&!  j  '1==:+3   `3±L=J,  Ja:,-}=J,  i;,;i  :J,
9ri`, +,;i #0, i~#' :Lj;3 *,: jf at

ufa33 i3 ,4S &1 jfa `#1 '+1; .j;al: H'3
J±;J  j{i ;1±  t,;j®l  f  l=`YS3  ;;3\L  :;  :+£<3  I,;j®i  9Lij'  i;
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.:,.,-,(C- ulJ,.ar' 3;£faf ji 'cjf Li :tji: t]ing, ,4fe ;;£d+'
.€+;{£ ;;gfrj ,i; j!i {&i .i` i: ::ii3 f3 # &i jfa 9jfl j!
-,,

;;i;, ±H i:p 9|jfl tee; :;, ;1± .:};1; .3=j®| ::;;; ¢3' bi:I :]C
~`=~i I:i :Ji=j±; ;1; ;\± .,b°i j \:i3s3 ,:;I:,, :; 'Lri<; ;i,,i

:Ji;3  c@' ;i:I  :i3 # &i j= Sjfi 'jrfe  .ou' 'o;tli ug.

Sc~ if 'Lrfe ii3 # &i jfa 'jf I
EJ

3ck ;er t:,+;;  ,4j  :£;; +£  3Lrio,  see  {,ijo,  c;  \:£®+15

j= jjfi ]d: .ar' 'e;Lf jg. 'cjf ci :al£3
EI

`\:J=: ;;=£ ii; pe J£'j .ii; ;it; `{=;, {3=joL :i;3 {aj, 00£;,

i#®ty;;;,4::\:,:;'|j£<;:t,b°l,a:±,uk+{i;I::;I;ug-'J;==

:j=j., i;, ,Jj .,dt: Oof a, J£;iJ J Gf =;-# :i==; .i., j
.`,,

.Jock sigi3 tfi a L=i #jjff ar,; 'J.3ts
7097.  Dari  Abu Musa AI  Asy'ari,  dia berkata,  `Nabi  SAW

keluar menuju  suatu kebun di  antara kebun-kebun Madinah karena
suatu kaperluan, lalu aku kehar mengikutinya. Ketika beliau masuk
ke kebun aku duduk di pintunya dan aku berkata, `Sungguh aku akan
menjadi penjaga pintu bagi Nabi SAW pada hari ini', dan beliau tidak
memerintahkanku. Nabi SAW pergi menunaikan hajatnya lalu duduk
di atas tapi sumur. Beliau kenudian menyin8kap kedua betisnya lalu
menjulurkannya ke dalam sumur. Abu Bckar lalu datang meminta izin
agar  diperbolehkan  masuk.  Aku  berkata,   `Tetaplah  di  tempatmu
hingga  aku  .mintakan  izin  untukmu'.  Dia  lantas  berhenti  dan  aku
datang menemul Nabi SAW. Aku bcckata,  `Wahai Nabi Allah, Abu
Bakar minta izin kapadamu'.  Beliau bersabda,  `Berz. I.zz.#  Aepadr#}iq
dan  sampalkan  kepadanya  kabar  gembira  bahwa  dia  akan  masuk
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s«rgzz '. Abu Bakar kenudian masuk lalu datang pada bagian kanan
Nahi SAW dan menyin9kap kedua betisnya serta menjulurkannya ke
dalam stmur. Sctelal itu Umar datang dan aku beckata, `Tctaplch di
tempatmu hingga ahi mcminta izin untukmu'. Nabi SAW berschda,
`Berilch  izin  untuknya,  dan -sampalkan  kapadanya  habar  gembira

hafroa did afa# mas!i* szz7gr'.  Ihia lantas datang di  arah kiri Nchi
SAW lalu menyin8lxp kediia bedsnya dan menjuluckannya ke dalan
sumur.  Alchinya,  tapi  stmur  itu  menjadi  penuh  dan Ltak  ada  lari
tapat utuk  duduk.  Sctelal  itu Utrman datang  dan  alni  berkata,
`Tetaplah di tcmpatmu hingga ahi meninta izin untukmu'. Nabi SAW

bcasaltrda,  `Berilch  izin  urrfuLknya  dan  sarrtpalkan  kapadrnya  kabar

gembira bahwa dia akan masuk surga, dan bersamanya oyian yang
menz.7»prnyu '.  Utsman kemudian masuk den tidak mendapati tcmpat
duduk busana mereka. Ihia lalu bapindah hingga datang di hadapan
mereka dari tapi sumur yang lain. Dia mcnyin8kap kedua bedsnya lalu
menjuluhamya ke dalam sunur. Aku kenudian bcharap saudanku
dan aku bndoa kapada Allah agar dia datang."

Ibnu AI Musayyab berkata, "Aku mcmalmainya bchwa kubur
mereka beckuxpul di sini dan di sini, senentara Utsman terpisch."

•j :'jj .ii£ ;KJ! Sf :ZGq J3 :'Jj +SIS [f '1±+ 'o`=;1 ¥

ij3'f Gp.t ui c3 .i=±;; I I;i ;# cii: af .Of 'Oji a iifr
'i±+ t2 if: .= '.:i #; j; ifai 'Ojf; .Of 1:: jii,

-,

i+ ,j! ]j3
-,

:1=: :JJi; i3 9S a, jfa a, JJiJ
*  :j]?;  ':Lil Jq®, I+Efr \{;; ;+.±g

<::i.I Of c#€3 c,jj;:ij.t ;L€ 'i±r 'i=jf 'Ost

•#f3 ,i::j®i cf ;rfe .£i fyi ,L3j;::jot ;£T
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7098. Dari Sulainan, aha mendengar Abu Wa`il berkata: Ada

yang ,berkata kapada Usamah,  `Tidakkah  en8kau berbicara dengan
orang  ini?"  Dia menjawab,  "Aku  telal befoicara  dengamya tanpa
harps  aku  buka  pintu,  dimana` aku  menjadi  orang  pertama  yang
menbukanya.  Tidaklch ,aku mengatakan kapeda  sescorang  sesudah
menjadi   peminpin   atas   dra   orang   `qu8]rau   baik'.   Setelah   aku
m'endengar Rasulullali  SAW bersabda,  `Scryeortz»g dz.da[tonghan  /a/ef
dilemparkan ke dalam neraha, lantas dia pun ditunbuk seperti halnya
t.onbukan   himar   di   penggtlingan.-   Penghani   nerdka   keTndian
mengerumuninya  dan  mereka  berkata,   :`Wahai  fulan,   bukankch
engkou  dahulu  memeriatahkan  yc[ng  maknrf  dan  mencegah  yang
mungkar?"  Dia  melyawab,  ``Sungguh  dahulu  aku  memerimtahkan

yang  maknif tapi  tidak  mengdyahanya  dan  aku  melarang  yang
Tmingkar tapi aku mengdycharmya. "

Eititcrmrm Hadits :

a3ab funch yang bergolak saped gelombang di loutan). Tman
Bl]lchari   intin  mchSayaratkan  riwayat  Ibnu  Abi   Syaith  yang
diriwayatkan melalui Achim Ibnu Dhamrah, dari Ali, dia berkata,  i?3

SS';f±-Prfug3LS±u^(Allahmeletakkanlimafrochbagiunatin{P.
Diamertyebutkanempatdiantaranyalalubeckataype.lg;}ai±;)1f:e

ap' ]Jfa 'Y gi pr.6 q3 ;+St a;ci' d.I $3 (FI.rfuafr jrmg dergofat
bagalkan  gelombang  di  leutan,  yang  medyadikan  manusia  seperti
h=iante=ak,yakn;tidakeda;i:lb=gime;ekdy.Hedi:ts±rididriung
riwayat Abu Musa, ?Li}l eJ},i :Ir 'Jjis 'lrfl± (  rhaghaA ak¢/ orang-

or    g j^aqg  Aidr{p  dz. zaman  rfuf).  Ibnu  Abi  Syalbch  meriwayatkan
melalui jalur lain, dari Hudzaifah, dia berkata:   `l:i;i  a ida.I Z};±f 'Y

ire.i3 5al.I €:+j> a2i  ii! iS.I  d  {ee> (FjzmzA fzdrA rfu» mndh¢xtzf
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bagimu selaina engkan mengetahwi agamarnne. Hdrtya sdya ado fihah

jika samar bagimu yang benar dch yang battl).

c¢.I  ap  ®t3jql  g,j*  Ijfa+3 Si `®j±=+i  lj'i`6' prerefa  men}wfaz.
menbuat perm:isalan dengan bait-ba[it syair ini ketika terjadi fiinah).
Mcksudnya, saat datangnya fitnah.

ui3.I 3}! 'J6 ¢7rm ` 47 guts `derfaf8/. DGnrikian redaksi yang
tercatm dalan naskah Abu Dzar.  Sedan8kan yang akurat adalah,
bait-ball syair tersebut adalch karya Amr bin hha'dikarib Az-Zubaldi
saperti-yang disebuckan olch Abu AI Abbas AI Mirbrid dalan kitch
4/.Kamz./. Betifu pula kani riwayatkan dalan kital i4J GAefmar mz.»a/
i4A*baarkaryaAbuBakarKhanadbinREalafAIQadhiyang'dikenal
dengan   schutan  Wahi',   dinana  dia  bedEdy   "a'dan  bin  Ali
menceritakan   kapada   kani,   Amr   bin   Mularmad   An-Naqid
mencchtakan kapada kami, SuSrm bin Ujrainal mmbditckan kapada
kami,  dari  Khalaf bin Hausych,  dia bckafa:  Am bin  Ma'dikarib
berkata."

Demikian juga yang ditandaskan ASTsthaifi dalan kitalb .4r-
RandA.  I+alu kami dapadran dengan [gand maaAshaE7 melahi jalur lain
dan di dalamnya terdapat tanbahan` saped lrmi lnrty dalan kitch
Faw¢`id  AI  Maimun   bin  Hamzah  AI  Misf\ri,   dri  Alth:Thcha:mh
ulalan  tambahannya  terhadap  j4s-Sema»  yang  dinukil  dari  AI
Muzani,  dari  Asy-Syafi'i-,  dia berkata:  AI  Muzani .mencedtakan
kapada kami, AI Humaidi menceritakan kapada kanri,  di  Sufyan,
dari Khalaf bin Hausyab. rna berkata: Isa bin hfu]rm belkata kapada
al hawari]rin,  .`Sebagainana raja-raja meninggal]rm hikmah kapada
kamu maka tinggalkanlal chmia untuk mercka."

Khalaf berkata,  "Sapatutnya  manusia  mapelajari  bait-bait
syalr ini ketika teriadi fitnah."

S± 'o}5  r; 'JjA  `;;h  a>drang pads qwal ndanya adalch

pene.d¢/.    Kata   /¢fz.)rydA    artinya   penuda   bdia.    Ibnu   AtLTin
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menyebutkan  dari  Sibawalh bahwa kata a/ Aarbef  telmasuk bentuk
m«`a»»ats.   Tetapi   menurut  AI  Mubamd  bisa   saja  digolongkan
7»ndzdefaar.  Lalu  dia  menyebutkan  pendulrmg  bari  pemyataannya.
Dia berkata, "Sebactan mereka menbdi harakat d#ammch pnda kata
aMJw4/   dan  /zrtypich   karena   bckedudulran   sebagal   pemisalan.
Sedan8kan  mereka  yang  menbch  harakat  dAa7»7»ch  pada  baedan
awalnya mengatakan bahwa keduch]kannya sebagai ftaba!r aralimat
pqujelas).  Sebarian  lad  menyisipkan-  kata  lain` sehingga  menjadi,
`Pelang pada awal keadaannya apatila sebagal pemuda'.  Ada pula

yang memposisikan awal kalinat schagal penjelas keadaan."
Ulana lain berkata, `Dipcholehkan enpat macam pelafalan.

Memberi haralrat dha7%maA pada batian awalnya dan harakat /8fhaA

pada  kata /zzfz.prA,  kequdian  sebali]mya,  lalu  membch  harakat
dlhan7„ch   pada   keduanya,,  dan   menbed   harakat  /azhaA   peda
keduanya.  Barangsiapa yang member  harakat  dhana7pzch  pada kata

pertama dan menbed harakat /dctfaA pada kata/8rtyowh mcka artinya
perang pada  arval  keadaarmya  apal7ila  sebagal  pemuda.  Maka kata
hard  ®erang)  sebagai pokok lralinat dan kata anrwa/ (awal  mula)
sebagal  pokok  kalinat  kedua,  sedan8kan  kata /zzftyych  ®emuda)
sebagal lralinal yang meneran8kan kedaan dan menggantilran posisi
kalinat pqujelas.  Semua kalinat ini  mertpalran papjelas bagi  kata
Aarb ®erang). Mereka yang mcmbalikkarmya maka malmanya adalch

perang pada  awal  keadaannya adalch pemuda.  Kata Aarb  ®erang)
berfungsi schagal pokok kalinat dan kata/qtryqiA ®emuda) sebagai
predikat.  I+alu  kata  ai47wa/  (arval  rmila)  sebagai  kcterangan  walrfu.
Sedan8kan  yang  mcmbed  harckat  dham7pach  pada  kechianya  mcka
artinya adalal perang di awal mula keadaannya. Maka kata awe/
sebagai subjek lralinat kedua ata]i sebagal pepgganti dari kata barb.
Adabun /zrtyg^ch  sebagai  kalinat peng.elas.  Kenudian mereka yang
menbed  haalrat /afhch  pada  kech]anya  menjadikan  kata  ai4rwa/
sebngal  keterangan  waktu  dan /hrtypwh  sebagai  kata  meneran8kan
keadaan.  Arthya, perang di awal keadaannya jika sebagal pemuda.
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Lalu   kata   fas'aa   Q>ergeralo   schagai   kalinat   penjelas   baginya.
Maksudnya,    perang    dalam    suatu    keadaan    sebagai    pemuda.
Mcksudnya,  pada  awal  mulanya,  orangorang belum merasakannya
akan  segera menyambutnya,  hingga  dia  teq.erumus  kepadanya  dan
menbinasckanya."

\€3§+.j{  @engzrm Az.asan»)/a/. Denihian redaksi yang disebutkan

di  tempat  ini  dan  kata  ini  berasal, dari  kata  ae-zz.I.»aA  ®erhiasan).
Sibawalh meriwayatkamya dengan kata,  q!j;i  dari kata i3j.I  artinya

pakaian yang bagus.
•rifi! \i! t#prbz./a berfohar/. Menggimakan huruf ryz'» dan az.»

sebagai  kiasan  daripada  kedahsyatannyaL  Mun8kin juga  kata  idz¢
berkedudukan sebagal keterangan wahii sekaligus sebagal ryaraf dan
pelen9kapnya adalch wa/7af ®eapaling).

\]arf`ja .*) a}ergolak. apinya). Kal3mat ayabbat al harb alnyal

perang bergolak dan bckecanuk dengan dalsyat.  Kata dAz.rmamz.ha
artinya koba-ya.

Jj> ®1; prenz./rfu. pendowzpz.7Ig). Maksudnya, dia menjadi tua
dan  tak  seorang  pun  bcrminat  menikahinya.  Ada  yang  melafalkan
dengan huruf fta ` (yalmi fta/z.z.0.

£\£i2i   rlh41"/az. memffz.hJ.  Kata ty8mfha ` adalah si fat bad kata

a/.«z4z  (orang  tua).  Kata  ini  disebutlran  dengan  hurLif s)/I.7f  artinya

percampuran ranbut putih dengan rambut hitam. Ad-Dawudi berkata,
`Kataituadalahkiasantentangbanyaknyauban."

ti}'  jzs;  @z.i.»gfaH.  w&"«}i&/.   Mcksudnya,  kebagusannya

berubah menjadi buruk. Dalam riwayat AI Hrmaldi disebutkan,  ;`£:a

\vi) ®®'f (Mulai memutih ditarik kapalanyaty schalgai gar\:ti redaltsi,

¢PJ' J<i£ (Dz.z.ngharz. warma»ys). Demikian juga dikatakah As-Suhalli

dalam kitab j4r-jtawdfa.
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Jepe()';+)±3LifaITidakdisenangiunfukdiciundandikeoup).
Dia memberi si fat bagi mulutnya dengan ban busuk agar lebih dijauhi.
Maksud  membuat  perumpamaan  dengan  bait-bait  syair  ini  adalah
mengingat dengan baik apa yang dia saksikan dan dia dengar tentang
keadaan fithah.  Ketika fitnah itu teringat olch mereka maka mereka

pun tethalang masuk ke dalam fitnah sehingga mereka tidak terpedaya
dengan   keadaan   di   awal   kejadiarmya.   Selairmya   inam   Bukhari
menyebutkan kapadanya tiga hadits, yaitu:

Pert¢ma,  hadits Hudzaifah yang diriwayalkan melalui Umar
bin Hafsh bin Ghiyats, dari bapaknya, darn AI A'masy, darn Syaqiq.

i±   ':I:f   Lr}±   '=+3   \=±.   ..lie  -ds.'.}>   `=ig=.   (Aku   mendengar

Hndzalfah berkata, ``Ketika ka:nd sedang duduk-dudnd di sisi Umar. ")
Penjelasannya  sudah  dipaparkap  dengan  len8kap  pada  pembahasan
tentang  tanda-tanda  kenabian.  Redaksinya  sudah  dikutip  pula  lebih
len8kap   di   tempat   tersebut.    Tetapi   Abu   Hanzah   As-Sakkari
menyelisihi -sahabat-sahabat  AI  A'masy.  Dia  berkata,  `Dari  Abu
Wa`il, dari Masruq, dia berkata, `Umar berkata'."

`±Jlit:i (.lL .;:; ';rs a3ukan tentang ini aku bertanya kapadamu).

Dalani riwayat Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah yang disebutkan Ath-
Thabrani disebutkan, art.i lii L3 :r€l' (4fu fz.daA berfa#)/¢ fenf&»g'z.#z.

kepadarrmo.

dl? qb El:ii #' :'Jrii tjL3.I £3ar ®j* d.I i?`3 r24ha# fetopz.
yang bergolak saperti gelombdng di loutan. Dia behata, "Tidak ado
z»asa/aA   hag7.met   de»grnny8. "/   Dalam   riwayat   AI   Kas)mihani
disebutkan   dengan   kata,   ife.   Kenudian  dalan  riwayat  RIb'i

disebutkan,  `a±ili a.fu: *.I g;a+ # ts,Ai;t }Z3l; :3j% a=+ :ai!i> `ddi
t3bf.; (ELdzalfich  kemudian  beTkata,  "Aha  mendengarnya  bersabda,
`A:ken  datang`  kepade  kamu  sesndchkli  fitnch  seperti  gelombang

lautan  sebagiannya  menolak  sebagian  yang.  lain'. '')  Mck;aL diarmEL
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darinya  sisi  penyerupaan  dengan  gelombang,  yaitu  bukan  hanya
sekadar banyalmya saja.  Dalam riwayat Rib'i disebutkan tambahan,
;i;=j' `¥ :ac 'ltfi tf?L! 'v ial :Jrii 6'ul: # gj (umar mengrnghaf
tangannya    dan   berkata,    `Ya   AIlch,   jangan   pertem:uhan    aku
derlgannya'. Hudzatf ah berkata, `Jangan khawatir '. ')

\=f  ..`=i3  `\.J.S  S±§ '\  \.S`.  (Jika  demikian  tidak  ahan  ditutxp
Se/arm7pr.? Afu berhafa,  "rengiv. "/ Dalan riwayat Rib'i disebutkan
dengar redcksi,  gig.I  £±'  j'; 5ii; a  +:  I;:+  :ii!;k  'J6  (J7ndzaz/ZZA

berkata,  "[Pinfu itu]  di:rusak,  kemndian  tidal  ditutwp  hingga  HaTi
Kiamat.',

•ff±  fe 'd.S .tin  ';1* \=Z  (Sebagaimana dia  mengetahai  bahwa

sebe/zm besof ado/ch rna/am/. Maksudnya, pengetahuannya tentang
ittl  menpakan  perkara  yang  tidak  membutuhkan  penelitian  lagi
sebagainana halnya sebelum besck adalal malam.

Ibnu    Baththal    berkata,    `Hanya    saja    Hudzalfan    tidak
menyebuthan   fitnch   besar   saat   ditanya   oleh   Umar   dan   hanya
mengatalran fitnch bersifat lchusus, agar dia tidak merasa risen dan
menyibukkanpihirannya."

Oleh  karena  itu,  dia beckata kapada Umar,  "Sesungguhnya
antara dirinu  dengan  fitnal itu terdapat pintu  terfutup."  Dia tidak
mengatalran, "englrau ndalah pintunya" padahal dia mengetahui Umar
adalal   pintunya.   Dia   hanya   mcmbchlran   gambaran   yang   bisa
dipalani   oleh   Umar  dan  ini   termasuk   adab   yang   bagus   dari
Hudzaifch.

Pckataanumar,;jiii'P'Jfli;(apabz."I.usat»isaqyaft.dr*
dz.ap), dia mcmahaminya dari  sisi bahwa perusckan tidak teriadi
melainkan  dengan  menggunckan  kekuntan,   dan  ini   tidak  teriadi
keeuali   saat   fitnah.   Dari   berita   kenal]ian   ini   diketahui   bchwa

perseteluan keras di antara unat ini akan teriadi. Kemudian kekacauan
akan teals berlangsung hingga Hari Kianat saped yang disebutkan
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dalam hadits Synddad secara mane. ',   \€:i g}; P' ¢£f e :J=JI GP3 li;
-PISSl?,°SJ±,(Apabilapedangtelahdihunuskankepedaunatloumaha

ia tidak ckan dianghat hingga Hart Kianat) .

Saya abnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-
Thaliari   dan   dinyatakan   sAaAz.A   oleh   Ibnu   Hibban.   AI   Khathib
medwayatkan  dalam  kitab 4r-Rzfwaf a7. A4la/z.A bahwa Umar masuk
kapada Ummu Kultsum binti Ali dan mendapatnya sedang menangis.
Dia berkata, "Apakah yang membuatmu menangis?" Ummu Kultsum
berkata, "Orang Yahudi ini -maksudnya Ka' ab AI Alchbar-berkata,
`Sesungguhnya en9kau adalah pintu di antara pintu-pintu Jahanam'.

Umar berkata,  `Apa yang dikehendald Allah'.  Kemudian dia keluar
dan mengivm utusan kapada Ka'ab. Tak lama kemudian Ka'ab datang
kapadanya dan berkata, `Wahai Aminl mulrminin, demi yang jiwaku
berada  di  tangan-Nya,  tidaklch  beralthir  bulan  Dzul  Hijjah  hingga
en8kau masuk  surga'.  Umar berkata,  `Apakah ini?  Sekali waktu di
surga dan sekali waktu di neraka?' dia berkata,  `Sesungguhnya kami
mendapatimu. dalam AI Qur`an bahwa pnda salah satu pintu di antara

pintu-pintu jahanam.  En8lrau   mencegch manusia masuk kepadanya.
Apabila en8kau telch meninggal maka mereka pun berebutan masuk
kepintutersebut'."

6jJ:ri U`J£6 flramz. memerz.#toAfa» Mus"g/. Hal ini dijadikan

dalil   bagi   yang   mengatakan   bahwa   pedntah   tidak   disyaratkan
kapadanya  dari  pihak  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  pula  hanis  ada
keting8ian.

IFedzfq   hadits  Abu  Musa  AI  Asy'ari   yang  diriwayatkan
melalui  Sa'id  bin  Abi  Maryam,  dari  Muhammad  bin  Ja'far,  dari
Syarik bin Abdullah, dari Sa'id bin AI Musayyib. Syarik bin Abdullah
ndalal  Ibnu  Abi  Namir.  Imam  Bulchari  tidak  mengutip  satu  pun
riwayat dari Syarik bin Abdullch An-Naltha'i AI Qadhi.
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*fl, 3i.qu.I +5i3> ;! +3+ j'; ill3 ±i> &i js :PI a3i prabz.
SAW kelua:r  ke  suatu kebun  di  amtara  kebun-kebum  Madinah umtuk
s"af«  taper/zfa7I/.  Pembahasan tentang nana kebun  yang  dimaksud
disertai  penjelasan  hadits  ini  sudch  dipaparkan  ketika  menjelaskan
keutanaan Abu Bakar.

¢:;f{ |'3 *J ¢ &1 j± #t `+Jlii iJjl J`J'Y ts%#ggrft fran.
wi aku akan mdyadi petyaga givnfu bagi Nabi SAW dan beliou tidak
memerz.»toAha7zfu/.     Ad-Dawudi    berkata,    "Dalam    riwayat    lain
disebutkan,   `Beliau  memerintahkanku  menjaga  pintu'.   hi  adalah

perbedaan yang tidak mungkin dibenarkan." Tetapi disanggch dengan
kemun8kinan memadukarmya dengan mengatckan awalnya bahwa dia
melakukan  hal  itu  atas  inisiatif  sendiri.  Ketika  pertana  kali  dia
meminta izin untuk Abu Bakar dan Nabi  SAW memerintahkamya
memberi izin serta menyampaikan kabar gembira untuk masuk surga,
saat itu pula Nabi SAW memilihnya untuk menjaga pintunya, karena
kondisi  beliau  yang  sedang  menyendiri  dalam  kondisi  menyin9kap
kedua     betis     yang     diturunkan     ke     sumur,     mcka     beliau
memerintahkannya agar menjaga pintu.  Sehingga perintah dari Nabi
SAW ini bertapatan dengan apa yang telah menjadi komitmen Abu
Musa  sebelumnya.  Mun8kin juga  maksud  Abu  Musa  `Nabi. SAW
memedntahkanriya'    adalah    menyetujui    perbuatannya.    Sebagian

pembahasan   tentang   ini   sudah   disebutkan   ketika   menjelaskan
keutamaan Abu Bakar.

j}\ 'li  JS.  ';Jig:)  @ia  dnduk  di  atas  tepi  sumur).  Dalam
riwayats'elainAIKasymihanimenggunakankatajsebagalgantikata

ji. /af&SJ. Sedangkan kata a/ g«joradalah baedan yang agak tinggi dari
tapian sunur.

Ad-Dawudi   berkata,   "Kata   a/   g"Lgr  adalah   apaLapa   yang
terdapat di sekitar sumur."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya di  sini adalah tempat
yang dibangun di sekitar sumur untck bedstirahat. Kata a/ g«#juga
bermalma sesuatu yang kering. Di antara lembah-1embch Madinch ada

juga yang disebut a/ gwLgrnanun ia bukan yang dimaksud di tempat
ini.

ii+3 9;i> &1 i:p ;Pl jee£ :P  ;`ai :)>`ri @z.a ha%dz.a# mas«A
lalu   datang   dari   arah   kanan   Nabi   SAW).   Ddram  Tivayat   AI
Kasymihani disebutlralL ;rjai (Dz.a drdr*) sebagal ganti redcksi, ;\aj

(Dia datangb.
SLiE\  '>^SLrd  (Maka  tepian  sumur  itu  metyadi  penuh).  Dalam

riwayat  AI  Kasymihani   disebutkan,  sell   @a#  penw4/.   Maksud

penyebutan hadits ini di tempat ini sebagai isyarat bahwa sabda beliau
tentang diri Utsman, a=£; ;ir{ (Cobaa» );a»g me»z.mpanya[), adalah apa

yang    teriadi    kapadanya    berupa    pembunuhan    yang    akhinya
melahirkan fitnah di antara sahabat di perang Jamal, kemudian perang
Shiffin, dan paperangan selanjutnya.

mnu  Baththal  berkata,   `Utsman  disebutkan  secara  khusus
mendapat  cobaan padahal Umar j.uga tchunuh,  karena Umar tidak
mendapat  cobaan seperti  yang dialami  oleh Utsman, dinana orang-
orang  yang  ingin  mencopot  kedudukannya  berhasil  menguasainya,
akibat tuduhan mereka berupa kecurangan den kechaliman meski dia
telah   mengemukckan   alasannya.   Kemudian   mereka   menyerang
Utsman di runahnya dan menyobek tirai bagi kelu.arganya. Semua itu
merupakan tambahan atas pembunuhan baginya."

Saya  (mnu  Hajar)  katakan,  kesimpulannya  bahwa  maksud
daripada  cobaan  yang  diberikan  secara  khusus  kapadanya  adalah

perkara-perkara  lebih  dari  sekedar  pembunuhan,  dan  saperti  itulch
keedarmya.
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iA3j±  all,i   'd°3f6  J6  @z.a  berfof¢,   "4fa.  memafroaz.  )/¢#g
demikian    sebagal    kubur-kubur    mereka.")    Ddr@m   rivayat    AI
Kasymihani disebutkan, 'l=J°3€6 tHfu menah4;z./ha»/.

Ad-Dawudi berkata,  `cKarena Sa'id bin AI Musayyib  pandai
dalam menakwilan mimpi  maka dia menggunakan pula penakwilan
dalam hal-hal yang menyerupainya."

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,    dapat   disinpulkan   bchwa
penyerupaan  tidak berkousekuensi  penyanaan,  kalena  maksud  dari
perkataan  `foerkumpul"   adalah  maina  berkumpul   semata.   Bukan
keberadaan salah seorang mereka di bagian kanan dan satunya lari` di
bagian kiri seperd keadaan di sumur. Demikian juga kuburan Utsman
terpisah dari mereka dan harus berhadapan.

Jreft.gr}  hadits Usamah yang diriwayatkan melalui  Bisyr bin
Khalid, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bch, dari Sulainan, dari
Abu Wa`il. Sulainan adalah AI A'masy. Dalam riwayat Ahmnd dari
Muhammad bin  Ja'far,  dari  Syu'bah,  dari  Sulainan  dan  Manshur,
begitu pula diriwayatkan AI Ismaili dari AI Qasin bin Zakariya, dari
Bisyr bin Khalid (guru Imam Bulchari Dalam riwayat ini), tetapi dia
mengutipnya   sesuai   lafazh   Sulaiman.   Dia   berkata   pada   bagian
akhimya, ift.i ap +gr3 ¢,i a; 3;i:; jtii3 aa± `J6 (rpr 'Gafr 6erfaf¢,
Maashur  menceritakan  kepadaku,  drri  Abu  Wa`il,  dari  UsamchD,
dengan redaksi yang sama disertal tanbahan, £i t6i 8!,:L± (Mafaar

kelunrlah usus-ususnydy.

q.(if e I;E3 'Ofj ..'-aSHh 'j2 a)ikatakan kapada Usamah,  ``Tidalckch

engkau   berbicara   dengan   orang   ini?")  Denflhan  redakst  yang
disebutkan di tempat ini tanpa menyebutkan orang bckata dan tidak
pula menyebutkan orang yang`dimaksud. Dalam bab sifat neraka pada
pembahasan  tentang  awal  mula  penciptaan  disebutkan  hadits  dari
SufyanbinUyalnah,dariAIA'masydenganredaksi,aai<iu£:A;'l=+€i}'

(Sekirc[nya  engkou  mendatangi  si fulan  dan berbicara  dengannya).
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Kalinat  pelen8kap  bagi  kata  bersyarat  ini  tidak  disebutkan  dan

perkiraan maknanya adalali niscaya  merupakan tindakan yang tapat.
Mungkin pula kata }' ¢ed.ran)/¢) berada dalam konteks pen8harapan.

Nana orang yang dimaksud disebutkan dalam riwayat Muslim dari
Abu Mu'awiych, dari AI A'masy, dari Syaqiq, dari Usanali,  qi :3' :)§
'#is± 'Ods Jb ',)S15 (Dikatakan kapedanya, "Tidakkch engkou masuk

menemui  Utsman  dan  berbicara  dengannya?')  Sem!en:Aan  Ahaed
meriwayatkarmya  dari  Ya'la  bin  Ubaid,  dari  AI  A'masy  dengan
redcksi,  '0\±  'pes  '¥1  (Tidakhah  enghau  mow   berbicara  dengan

Utsman?)

€€'±apl.ti{'Ofi6'a=1+.ti(Akutelahberbicaradengannyataxpa

Aams   membeffaa  pz.#fa/.   Maksudrya,   aku  telah  berbicara  dengah
Utsman dalam perkara yang kamu sarankan itu, tctapi untuk mencari
kemaslchatan disertal adab-adab seeara tersembunyi, tanpa ada dalam

perkataanku   perkara   yang   meninbulkan   fitral   atau   pun   yang
sapertinya.

FL   ELf5
•S   'Jfi   'Ofi   (A:klJ   mertyadi   orang   pertarra   yang

menzbe.ha»}roJ.   Dalam  riwayat  AI  Kas)mihani  disebutkan  dengan
redaksi, iit3 premhafanya/. Demikian juga redcksi yang tercantum

dalam   riwayat   AI    Ismaili.    Sementara   dalam   riwayat   Sufyan
disebutkan, }ZaiLi 3; a:ffi 'V I+i -63fi; €L 6}|3' *'! (Dz.a berfuto,
``Sungguh  kanu  melihat  -yakri  mengira-  aku  tidak  berbicara

dengannya  melainkan  aku  memperdengarkannya  kapada  kalian.')
Maksudnya, mesti dihadapan kanu. Huruf a/I/ tidak teneantum pada
sebarian naskah sehingga menjadi in"Adrr. Malmanya, peda waktu
kehadiran kamu dimana kamu mendengar, dan ia adalch riwayat Ya'la
bin Ubaid yang disebutkan.  Dalan riwayat Sufyan disebutkan,   ¢!;

a:a a 'J3i 'oJi a  c:u: ai bi 6)i }1 j iiffi (seszI»ggzfAnya afu
berbicara    dengannya    secara    sembunyi-sembengri   tanpa    hanls
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membuka  suatu  pintu  dinrana  aku  mekyadi  orang  pertama  yang
membukanydy.

Dalam riwayat Muslim disebutkan redaksi serupa, clan tetapi
dia     berkata     sesudah     kalimat,

-\      ¥1.      ¢keouali      aha

memperde#grz7fa» Aepada hamzf),   ±Si i)i 6J3 a£;;i €;;? \a;; lair :L±j' &13
'1is  .S 'Jfi 'rffii °iji  ``tj\ '¥  ('fi  -(Demi  Allah,  s;ngguh  aku  t;lah

berbicara dengannya berd:ua tanpa harus aku membuka perkara yang
aha    tak    ingin    mekyadi    orang    pertama    yang    membukanydy.
Mcksudnya,   aku   tidak   berbicara   dengannya   melainkan   dengan
memperhatikan kemaslahatan untuk men9hindari berkobamya fitnch.

j± 'cji ±i;3 jf lfi 6jf£ .i)i ife: ji}, Jj3i t€qu.~t ui G3 ITz.dafaJafo
aku mengatakan terhadap seseorang setelah menjadi peminpin atas
dcla     o7i¢ng     engha#     haI.fr/.     Dalam     riwayat     AI     Kas)rmihani
disebutkan,  I:£i  ,i=+j  qflfaffa#  feb¢z.ha»/;  yalmi  menggunckan  kata

perintah  dari  kata  z.fy¢a»  (mendatangi),  nanun  versi  pertana  lebih
tepat. Sementara itu dalam riwayat Sufyan disebutkan,  3! j;pq 'J3'f 'Y3

(i!j  .;j±] 'bk  (A]ou  tidak  mengatakan  terhadap  pemin;;in ;ika  ado

pemz.mpz.» afczsha). Dalam riwayat Abu Muawiyah yang dikutip inam
Muslim disebutkan,  I;;gi ;;i 5:}Z£ (4da afasfaf pemz.mpz.»).  Sementara

dalanriwayatYa'ladisebutkan,I:;pi;j>66'3!3(Mesfo.adope7%z.7»pz.»

atashiD.

I;+ ;6j: :Jj% ills £i> &1 j± &1 JjL3 be €±* Gife: tsefe/aft
aku   mendengar   dart   Rasulullah   SAW   bersabda,    "Didatangkan
seseora#g. "J Dalan riwayat Sufyan disebutkan,  ,J:}:.i i¢ i£gL ;;fa li;J

I;}u  ;t*:  :Ji{ aftyL  :'j6  gJji{ aapi  63  :i3i'6  {iLj  ife  &i  j±  ai'(Ses;dah  sesuatu  yang  aku  dengar  dari  Rasulullah .SAW.  Mer;ka

b`erkata,  ``Apa  yang  engkou  dengar  apa  yang  dikatakannya?"  Dia
berkata.  "Aha dengar beliou bersabda,  `Didatangkan seseorang'.')
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Semeritara dalan riwayat Ashim bin.Bahdalah, dari Abu Wa`il yang
dikutip imam Ahmad disebutkan,  &1 gfa; j id;J 66 tf,jJ.I ji}t £\;;

?rdl   a  ':3:ife   (Didatangkan  seseorang  yang  biasa  ditaati  dalam
kinaksiatan kapada Allah lalu dilemparkan ke dalan neraka).

)r.*\ ;jif q±, ;fu3 (Maka dia dilumbuk kepadrnya seperti
J#mb#fu#  fe/ed¢z).  Dalam  riwayat AI Kasymihani  disebutkan,    \ii

)wi\ :i a (Sebagaimana halnya keledai menumbuk). Den:rkian[\ says
lihat  dalan  naskah  yang  menjadi  pegangan,  yalmi  dengan  lafazh,

c+LS  rDz.f%mb"AJ,  dalam bentuk kata keba pasif.  Sementara Dalam

riwayat lairmya diberi harkat /¢ffaaft pada huruf awalnya dan inilah
redaksi  yang  lebih  tapat.  Selain  itu,  telah  disebutkan juga  dalam
riwayat Sufyan dari Abu Muawiyah,  3qu°1  3j*J  1± 3jag  i;Jdi a,:I::i

(Maka  usus  perutnya  berpencar  lalu  dia  be:rputar  seperti  halnya
fe/edaz. );¢#g be7p"farJ. Lalu dalam riwayat Ashim disebutkan,  i.}£t€{
')fozJ\ '}±ys..i Cl  q±, a)ia berputar padrnya seperd halnya keledai

yang bexputar).

Demikian juga redaksi  yang  diseubtkan  dalam  riwayat  Abu
Muawiyah.  Kata  agJ&ab  adalch  bentuk jamak  dari  kata  gz.fb  yang
artinya usus.  Sedangkan kata fa7zda/I.g" artinya keluar dengan capat.
Contohnya,  z.«da/ago  as-Saz/ mz-»  gAz.mdz.Az.  ®edang  itu  keluar  dari
sanmgnya dengan cepat). Hal ini mengisyaratkan bahwa tambahan ini

juga ada dalam riwayat AI A'masy dan tidak didengar oleh Syu'.bah,
namun   dia   mendengar  malmanya   dari   Manshur   saperti   redaksi
sebelurmya.

!fl`     'fiA      g±.    ':ig±     (Maka     penghuni     neraka     pun
7»e#ger#m"»z.»);&J.   Maksudnya,   berkumpul  di   sekitamya.  Kalimat
afAaa/zz bz.Az. a/ ga"in artinya kaum itu mengelilinginya dalam bentuk
lin8karan meski tidak berputar. Bila kalimatnya adalah, fAaaLftyzi maka
artinya mereka berputar di sekelilingnya. Berdasarkan penjelasan ini
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diketahui bahwa mereka keliru ketiha mengatakan bahwa keduanya
memiliki   malma   yang   sama.   Dalani   riwayat   Sufyan   dan   Abu
Muawiyah  disebutkap  jdl  :+ai  S;i>  {p£±g  (Maha  pe#gfaw#z.  #er¢ha

berhamp#/ frep¢dr#)Ja). Sedangkan dalam riwayat Ashim disebutkan,

y.A\ 'it gS;b 'foj  SS  rfe uMaka datang atasnya orang-orang yang
menaatinya di ,antara manusidy.

cfti  °dj  '®}ie  (Mereka  berkata,   "Waha  fulan.")  Dalam

riwayat Sufyan dan Abu Muawiyah disebutkan dengan redaksi,  6}'j}is

Sit  u: (Mereha berfafo,  "rm[faa!z./#/a#. ') Dan dia menambahkan,    t;

?C!Jfe (4pa "rusan7»«?) Sementara dalan riwayat Ashim disebutkan,

* rfjlle '::i 6 'Sh `'ifiit ®€A ¢Hal f ulan, mana yang engkou perindrkan
kepeda kant?)

j¥)  i;;il±  '}le  '::i   ':::1h   Q3ukankch  engkou  dahulu
memerintahkan  ken;i  kapnda  yang  rna:knrf  dan  in.elarang).  Dalam
riwayat Sufyan disebutlran,   u`\a¥3 +j;ill.k  U`;L€ C::i :r€l'i /B"ha»haA

dahalu   engkou   memeriutahkan   kand   ±paia   yang   malanrf  dan
melarang kami?)

ardi3  j<:;joi  ap  jiji3  ardi  `y3  +i;ii!ob;  jiT  cjr  ¢i;  /S„ngg„fr

dahulu    aha    memerintahkan    yang    malanrf   namun    aku    tidak
mengerjakannya    dan    melarang    ydng    mungkar    nanun    alou
me#ger/.afu7!7®);aJ.  Dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi,
®iqfrlfr) ®*'fi\  (Aku memerintahkan  kamu dan melarang  hamu). D±a

mengutip pula bersama Abu Muawiych dengan redaksi,   g€T  Y3 d€T3

(Namun  aha  mendatanginya  dan  tidak  mendatcnginya).  TLerri:NIdran
dalam riwayat Abu ¥a'la disebutkan, j?T t:r |i @aAha# daAzt/« ¢ha

memerz.»f8Aha#/.  Sedan8kan dalam riwayat Ashim disebutkan dengan
redaksi,   gf  j'! izz},6i3  ?i; *}T  :±r ¢'!3  ts%nggrfr  dafr#J% afu
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memerimtahkan kalian dan aku menyelisihi kalian dengan perbuatan

yang lcin).

AI  Muhallab  berkata,  `Mereka  mentinginkan  dari  Usamah
agar  berbicara  dengan  Utsman  karena  dia  termasuk  orang  dekat
dengannya serta tergolong orang yang menglthawatirkan keselanatan
Utsman  sehubungan  dengan tindckannya mengan8kat AI Walid bin
Uqbah. Karena tampak padanya aroma #abidz dan urusannya menjadi
masyhur.  Dia  adalah  saudera  Utsman  dari  pihak  ibunya  dan  dia
mengan8katnya menjadi penbantunya.  Usamch berkata,  `Aku telch
berbicara    dengannya    secara    sembunyi-sembunyi    tanpa    harLls
membuka    suatu   pintu'.    Maksudnya,    pintu   menSn8kari    pada

pemimpin  secara  terang-terangan  karena  khawatir  memecah  belah
persatuan.    Kemudian   dia   mengabarkan   kapadanya   tidak   akan
meninggakan prinsip  demi  seseorang meskipun pemimpin.  Bahkan
dia akan menasehatinya secara sembunvi-sembunyi. Dia menyebutkan

pula kapada mereka kisah sescorang yang dilemparkan dalam neraka
karena  memerintah  yang  malmif dan  tidak  melakukarmya.  Hal  ini
dilakukan untuk membebaskan dari dugaan mereka terhadapnya yang
lebih    bersikap    dram    terhadap    Utsman    sehubungan    dengan
kebij akannya mengangkat saudaranya. "

Tetapi  penegasarmya  bahwa  topik  yang  diinginkan  orang-
orang untuk dibicarakan olch usamah dengan Utsman adalah perihal
Uqbah bin AI Walid yang tidak saya ketahui landasanya. Redaksi
Muslin dari I.alur Jarir dari AI A'masy, i#ifJ (Meno/akya). Sedangan

redaksinya yang berasal dari Abu Wa`il,  :]i3 3` 'JGi *:3 J! ii+i '+:g \±

€±4£ ng ill£5 a\ifi j£ Jiif ai C:lia±J a (Kamz. bertrda dz. Sisz. I/samaA
bin    Zaid,    lalu    seseorang    berkata    kapadanya,     "Apa    yang
menghalanginu   untuk   masuk   menenvi   Utsman   dan   berbicara
dengarmya  sehubungan  apa  yang  dia  lakukan?')  Lad:n  disedndcan
redaksi hadits saperti tadi.
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Menurut  AI  Kamani,  mereka  menginginkan  agar  Usamch'
berbicara  dengan  Utsman  sehubungan  dengan  permasalahan  yang
diingkari  orang-orang,  yaitu  pengangkatan  kerabatnya,  dan  hal-hal
lain   yang   masyhur.   Kemudian  perkataarmya  bahwa   faktor   yang
mendorong  Usaniah  menceritakan  kisah  laki-lald  di  neraka  adalah
untuk membebas.kan dirinya dari dugaan mereka, juga tidak memiliki
hubungan  yang jelas.  Bahkan terlihat bahwa Usamah khawatir atas
siapa   yang   memegang   pemerintahan   meskipun   kecil,   pastilah
memerintahkan rckyatnya kepada yang maknif dan melarang mereka
dari   yang   mungkar,   kemudian   sangat   rawan   apabila   dia   tidak
mengamalkan sebagaimana mestinya.  Sehingga Usamch bexpendapat
tidak   akan   menjadi   pemimpin   atas   seseorang.   hilah   yang   dia
isyaratkan  dengan  perkataarmya,   "Aku  tidak  mengatakan  kapada
seorang pemimpin bahwa dia manusia paling baik."

Pada hadits ini terdapat celaan sikap berbasa basi dengan para

pemimpin dalam hal kebenaran, dan menampakkan hal yang berbeda
dengan  ada dalam  dirinya,  saperti  orang yang berkecimpung dalam
kebatilan.   Usamah  juga  mengisyaratkan  kepada   sikap   m%daaraA

®ergaul tanpa meninggalkan prinsip) yang terpuji  dan 7»nd¢aAa7!czA
a)ergaul  dengan  meninggalkan  prinsip)  yang  tercela.  Batasan  bagi
7%cfdaa7~aA  adalah tidak  menimbulkan cacat pada  agama.  Sedan8kan
batasan mztdczczA¢7f aA tercela adalah membungkus yang buruk hingga
terlihat baik dan membenarkan yang salah.

Ath-Thabari  berkata,   "Para  ularna  salaf  berbeda  pendapat
sehubungan  dengan  amar  makruf.  Ada  yang  mengatakan,  bahwa
hukum  amar  makruf adalah  wajib  secara  mutlak.  Mereka  berdalil
dengan hadits Thariq bin Svihab secara „pe. ',  :I:g 5> a2+r 3giv.I :|fa3i

j&;& ¥wi:A (Jihad paling utana adalch kalinat yang haq di hadapan

pengrzcrsa  ya!72g  zAa/I.in/.   Selain  itu,   mereka  juga  berdalil   dengan
cakupan umum dari  sabda Nabi  SAW,`   g:ti  6:#3  I:g::  a±:p  ci3  *

q3arangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka seballan:ya
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mengcibafe#);¢ dengr" fcz#grH")/aJ. Ada juga yang belpendapat bchwa
wajib    menringkari    kemungkaran,    tetapi    dengan    syarat    tidak
mendatan9kan  cobaan  berat  bagi  orang  yang  mengin9kari,  saperti
dibunuh atau yang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa sebaiknya
mengin9kari  dengan hati berdasarkan hadits Ummu Salanal  secara
maprav ',  * i?'3 t* rfe ;£'i i;3 is,!i ife 6j' rf {tf*i ;i;;i iz;£> I::::;
'&ff) ';i:) (Akan diangkat atas kanu pemimpin-pemimpin sesudahku,

barangsiapa   tidak   suka   maka   dia   terbebas,   dan   barangsiapa
mengingkari maka  dia  selamat,  akan  tetapi  siapa yang  ridha  dan
mengikuti).„

Selanjutnya  dia  berkata,   "Yang  benar  adalah  belpedoman
kapadasyarattersebutdaninididukungolehhadits,.I,LU;i)idp3*,gS;:{£q
'Z.i ITidak patut bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya). "

Kemudian dia menafsirkannya dengan arti menj erumuskan diri I dalam
cobaan yang tidak mampu ditanggung."

Ulana  lain  berkata,  "Perintah  kepada  yang  makruf  adalch
wajib bagi orang yang mampu melakukannya dan tidck dikhawatirkan
akan menimbulkan mudharat,  meski  orang  yang  memerintah masih
berada dalam kemaksiatan, karena secara garis besar, dia diberi pahala
atas   perbuatannya   itu,   terutama   bila   dia   seorang   yang   ditaati.
Sedangkan  dosa pribadinya bisa saja diarnpuni  Allah dan bisa pula
diberi  sanksi.  Mereka  yang  mengatakan,  bahwa  hanya  orang  yang
tidak  memiliki   cela   yang   boleh   melakukan   anar   makruf.   Jika
maksudnya orang ini lebih patut melakukarmya maka pemyataannya
tapat,  tetapi jika  tidak  maka  masuk  kategori  menutup jalan  untuk
melakukan anar makruf, pada saat tidak ada orang yang sepertinya."

Kemudian     Ath-Thabari     berkata,     "Apabila     ada     yang
mengatakan,   `Bagaimana. mun8lrin   orang-orang   yang   diperintah
saperti  yang  disebutkan  dalam  hadits  Usamah  juga  masuk  dalam
neraka?' maka dapat dijawab bahwa sebab mereka tidak menuruti apa
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yang  diperintahkan,  sehingga  mereka  disiksa  lantaran  kemcksiatan
mereka,  dan peminpin  mereka juga disiksa karena melakukan  apa
yang di larang."

Dalam   hadits   ini   terdapat   pen9hormatan   terhadapat   para

pemimpin   dan   bersikap    santun   ketika ' bersama   mereka   serta
menyanpaikan apa yang dikatakan orang-orang tentang mereka agar
mereka bcinenti serta waspada. Nanun semua ini dilakukan dengan
lembut  dan  cara  yang  baik  hingga  dapat  mencapai  tujuan  tanpa
menyakiti yang lain.

18. Bab.

j= ¢j, a; fu' ji±joi iu.i ,q£ &i Lf2jf rfe' :]j :*f d;i if
ii;i i}¢3 ij €±i; }' :Ii3' c£:+r is:si ij±fa Ljj .Oi i3 # &i

•:i+,

7099. Dari Abu Bakrah, dia berkata, "Sungguh Allah member
mamfaat kapadaku dengan satu kalinat pada saat perang Jamal, ketika
sampai kapada Nabi SAW bahwa Persia telah mengan8kat putri Kisra
sebagai raj a, beliau bersabda,  `Seha/I.-ha/I. fl.dab be"Hfw#g, hacfm );¢#g
menyerchkan     unisan     mereka     kapada     seorang     perempuan
(mengang:kat seorang perempuan sebagal perminpin mereha) ' . "

;iL tl' :'jj g+Si 3t:j i; &1 if a; ,i a;¢Ji Lftya; tj  if
_S

i; :+>J ,ru: i; Jfe ¢L5P 'ii;;J ;#®1 j! i±£G3 ;;J13 :±j£
=,j®, ,Lj:,: ,L±;, ;; ;;=j®, J®\=  t;*°l 113:4: i;jfo®i i=£; \;}:;  `*;±;

I;fe 'i±;i £'! ifa=€ {L+®i ir :)Li jfe ij3 t:ief j
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i, jfa ±J}' qJl a,,i `;#., j! .i;1
:u:i #, c+itsi ja:; '4;il€ &i #'3 .3±~yl3 €ful

7100. Dari Abu Hushain, Abu Maryam Abdullah bin Ziyad AI
Asadi mencedtakan kapada kami,  dia berkata:  Ketika Thalhch, Az-
Zubair, dan Aisyah beran8kat ke Bashrah, Ali mengirim Ammar bin
Yasir serta Hasan bin Ali, keduanya datang kapada kami di Kufah lalu
naik mimbar. AI Hasan bin Ali kenudian naik di atas mimbar pada
bagian ujungnya, sememtara Ammar berdiri lebih rendch daripada AI
Hasan. Kami lalu berkumpul kapadanya dan aku mendengar Ammar
berkata, "Sesungguhnya Aisych telal beran8kat ke Bashrah, dan demi
Allah, sungguh dia adalah istri Nat)i kamu SAW di dunia dan akhirat,
tetapi Allah tabaraka wata'ala menguji kamu, untuk diketahui apakah
kapada-Nya kamu taat atau dia (Aisyah)."

lfiJ
gil,i

j~;i 'afajG j~i5 {Sjfo.I ,± j£ 3fr ij .Jfl3 di if
•;;±~yl3 €£uli d! i3 # &i jfa a=J3 ¢1 Jj3

7101. Dari Abu Wa`il, Ammar berdiri di mimbar Kufah, dia
menyebut  Aisyah  dan  menyebut  pebalanannya,  lalu  dia  berkata,
"Sungguh dia adalch istri Nabi kamu SAW di dunia dan akhirat, clan

tetapi dia temasuk yang kalian diuji."

j!13 uij; jji ]£; :Jjif j5i3 ui :I+ cj* jff fa± if
e :dyri; F:j=;; irjfa®i jii j! 3i±; ii; :iii jfe ck 3;i;
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.:±1i i= ;fy`i i'ji j afi*! * L`'Jf 6Jf I;i 'L+i '4i€i;
\:rfti;i ir j* 6of I;i \i±{::i ir i±+ i;i; a :3fe ]ri;

.,Aal°, j£ ,jii; ;i: t'il il \:±\:+3 .;fyi iia :;
-,

7102,   7103,   dan   7104.   Dari   Syu'bah,   Amr   mengabarkan
kapadaku,  aku mendengar Abu Wa`il berkata:  Abu Musa  dan Abu
Mas'ud masuk menemui Ammar ketika diutus Ali kapada penduduk
Kufah,   untuk   mengajak   mereka   memberi   dukungan.   Keduanya
berkata, "Kani tidak pemah melihathu melakukan suatu urusan yang
paling kami  tidak  sukai  daripada ketergesaanmu  dalam  urusan  ini,
sejak en8lrau masuk Islam." Ammar berkata, "Aku tidak melihat dari
kamu berdua -sejak kalian masuk Islani- urusan yang paling aku
tidak sukai daripada kelambanan kamu dari urusan ini." Dia kemudian
memckaikan   satu   stel   pakaian  kapada  riasing-masing  kemudian
mereka beran8kat menuju maedid.

uL; c3f3 3;:I d;i a a,Cr :±r  :J6 ail L,: cjjf if_,,

3j :=J:j' :=+;  :,J' a+i 1if drGEi,i :,f  I;  :3j:i; jji ]\=;: jiifj
'lrj>f +i ,4fa ^&i j= SL?i '±+: i# fe ±++ '-:iJ e3 t'jl±

rl

L=Lf; G3 ;;i; ii i: :3c; 'jj .;qi i'ii i dyi:;+I Lrf a;,rfe

*3 rfe &i ji €;ji i=+ ri fe iia aL>t * dy3 ±++
:1:~: 'e\+3 ?j::i; j!i ]\:; .;fyl lia j l±;5l£;i :rf tf,+:; 'lr+i

:'ji;3 I;ife a;>§i3 jL; ci' tii'+i j2;g .ui ~06 iie u:
•3fa', j! * LiJ;
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7105,  7106, dan 7107.  Dari Syaqiq bin Salamah,  aku pemah
duduk bersama Abu Mas'ud, Abu Musa, dan Ammar. Abu Mas'ud
kemudian   berkata,   `Tidak   seorang   pun   dari   sahabat-sahabatmu
melainkan jika  aku  mau  tentu  aku  akan  katakan  kapadanya,  selain
en9kau.  Aku  tidak pemah melihat  darimu  sesuatu  sejak menemani
Nabi SAW yang paling tercela bagiku dibanding sikap ketergesaanmu
dalam urusan ini." Ammar behata, "Wchai Abu Mas'ud, aku tidak
melihat darimu dan tidak pula dari sahabatmu ini sesuatu sejak kanu
berdua menemani Nabi  SAW,  yang lebih tercela baSku dibanding
kelanbanan  kamu  dalam  urusan  ini."  Abu  Mas'ud bel'kata ulan
beliau seorang yang berkecukuparL, "Wahai pembantu, berikan dua
stel pakaian." Kemudian dia memberikan salah satunya kepada Abu
Musa   dan   lalrmya   kapada   Ammar.    Setelah   itu   dia   berkata,
`Berangkatlah dengan menakainya untuk shalat Jum'at."

Keterangan Hadits:

@ab/.  Demikian  yang  dinukil  olch  semua  periwayat  tanpa
judul bat, dan ini tidak tercantum dalam riwayat Ibnu Baththal. inam
Bukhari menychutlran tiga hadits bedraitan dengan perang AI Jamal,
dan yang ketiga merupakan riwayat dari ketiganya. Kaltannya dengan
yang sebelumnya sangat jelas karena ia merupakan awal deri fitnach
yang meninbulkan paperangan antara sesama kaum muslimin.

Pada bab ini haam Bulchari mengcmukakan tiga hadits, yaitu:

PfrrirmdL   hadits   Abu  hahah   yang   diriwayatkan  melalul
Utsman bin Haitsam,  dari Auf; dari  AI Hasan.  Auf yang dimaksud
adalah AI A'rabi dan AI Hasan adalah AI Bashri. £a»ad ini seniunnya
berasal dari Bachrah. Mengenai AI Hasan menerima riwayat langsung
dari Abu Balrmh telah diulas schelumnya pada pembahasan tentang

perianjian  damai.  Kenudian Auf didukung juga oleh Humaid Ath-
Thawil dari AI Hasan saperti yang diriwayatlran oleh AI Bazzar. Dia
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berkata,   `Hadits  ini   diriwayatl[an  dari   AI  Hasan   olch  sejumlal

pchwayat dan yang paling bagus sand-nya adalah riwayat Humaid."

!;±i^  'TH3  -¥S±, ir^  ± °:fi  (Sungguh  Allah  telah  memberi
manfaa;  kepadaku  d=gan-'suatu  halimat  pada  perang  al janal).
Dalan riwayat Humaid disebutkan dengan redaksi,    i;i+; &1  ¢}:a£ -
';1:A;) 9±± ir`  i:a  giv  !f;) ®c± '3=±. (Allah telah melindungiku dengan

iesuatu yang  aku  dengar drri Rasulullah  SAW). Umar bin Sryitoch
mengumpulkan dalam kitab +4kAbar i4/ BasAxch kisah perang jamal
secara   panjang   lebar,    Di    sini    saya   akan   merin8lrasnya   dan
menyebutkannya sebatas apa yang dia sebutkan melalui sa»ad yang
chaAz.A  atau  Aasa»  seraya menjelaskan  yang  lainnya.  Dia mengutip
melalui Athiyyah bin Sufyan Ats-Tsaqafi, dari bapq]mya, dia berkata:
Keesokan harinya setelah penbunuhan Utsman, alni datang bersama
Ali RA, dia masuk mastid dan ternyata di sana terdapat janaah Ali
dan Thalhah. Abu Jal]m bin Hudzaifch keluar dan bckata, "Wahai
Ail, tidakkah en8kau lihat?" Ali kenudian tidck bchicara Setelah itu
dia masuk ke dalan nmalya, lalu dinidangkan makanan lantas dia
makan.  Setelal ifu  dia bedrata,  "Anak pamanku  dibumin  dan kita
memegang kekuasaamya?" Dia kenudian keluar menuju baitul mal
dan    membukanya.    Kedlra    orangrorang    sating    mendengarkan
®andangan), ma]ra mereka meninggalkan Thalhah.

Selaln itu, dinuhil dari jalur AI Mu8hirali, dari Ihahim, dan AI
Qamah, AI Aeytar, dia bedrata, "Alni melihat Thalhah dan Az-Zubalr
menbaiat Ali secara suka reh tanpa ada pcksan."

"nukil  pula  dari  Abu  Nadhral,   dia  bel]rata,   `Biasanya
Thalhah mengatakan bahwa dia menbaiat dalam keadaan telpaksa."
Sementara  dari  Daud  bin  Abi  IIind,  dari  Asy-Sya'bi,  dia  bcckata,
`Ketika Utsman  dibunuh,  orang-orang  datang  kapada Ali  di  pasar

Madinah. Mereka berkata kapadanya,  `Ulurkan tangarmu agar kami
membaiatmu'.  Dia  bekata,  `Hingga  orang-orang  bermusyawaral'.
Sebagian  mereka berkata,  'Apabila orangrorang  kenbali  ke  negeri
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masing-masing membawa berita terbunuhnya Utsman dan belum ada

yang menggantikannya, maka sangat rawan teljadi perselisihan serta
kerusakan umat. Maka AI Asytar menganbil tangannya dan mereka

punmembaiatnya'."

Dinukil pula dari  mnu  Syihab,  dia berkata,  "Ketika Utsman
terbunuh  maka  Ali  berada  di  antara  mereka.   Setelah  dia  merasa
khawatir mereka membaiat Thalhah,  dia pun mengajak orang-orang
untuk membaiatnya, hingga mereka tidak membandingkannya dengan
Thalhah maupun yang lain. Kemudian dikirim utusan kapada Thamch
dan Az-Zubair maka keduanya membaiatnya."

Diriwayatkan   dari   jalur   Ibnu   Syihab   disebutkan,   bahwa
Thalhah  dan  Az-Zubair meminta  izin  kapada Ali  untuk melakukan
umrah',  kemudian  keduanya  keluar  menuju  Makkah  dan  bertemu
Aisyah,  maka mereka  sapakat menuntut  darah Utsman hingga para

pembunuhnya   dibunuh.    Selain   itu,    dari   ].alur   Auf   AI   A'rabi
disebutkan,  bahwa  Utsman  mengan9kat  Ya'la  bin Umayyah  untck
memimpin  Shan'a`  dan  dia  memiliki  kedudukan  agung  di  sisinya.
Ketika Utsman terbunuh -saat itu Ya'la datang menunaikan haji-,
maka  dia  membantu  Thalhah  dan Az-Zubair dengan  400  ribu,  lalu
membawa 70 orang Quraisy, serta membeli seekor unta yang disebut
Askar seharga 80 dinar untuk Aisyah.

Dinukil dari Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, dia berkata: Ali
berkata,  "Apakah  kalian  tabu  siapa  yang  dijadikan  ujian  bagiku?
Orang paling ditaati manusia, yaitu Asiyah, orang yang paling keras
yaitu Az-Zubair,  dan orang yang paling cerdik yaitu Thalhah,  serta
orang yang paling berkecukupan yaitu Ya' la bin Umayyah."

Dinukil dari Ibnu Abi Laila, dia mengatakan bahwa Ali keluar

pada alchir bulan Rabi'ul Awwal tahun 37 H. Sementara diriwayatkan
dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Ali bebalan dari
Madinah dan bersamanya 700 penunggang hewan lalu turun di Dzu
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Dinukil pula dari  Qais bin Abi Hazim,  dia berkata,  `Ketika
Aisyah datang lalu singgah di sebatian sumber air bani Amir, anjing-
anjing pun menggonggongnya, lalu dia berkata,  "Sumber air apakch
ini?"  Mereka  berkata,  "AI  Hau'ab."  Aisych  berkata,  "Aku  tidak
mengira diriku melainkan kembali." Maka sebagian orang bersananya
berkata    kepadanya,     ``Bahkan     en8kau    sebaiknya    meneruskan

per).alanan    hingga    dilihat    oleh    kaum    muslimin    dan    Allah
mendanaikan di  antara mereka." Dia berkata, "Sesungguhnya Nabi
SAW bersabda kapada kami di suatu hari, LSAr \€=1> a: :;I:L>! ul:i

`jjil a3agaimana dengan salch seorang kam ketika digonggong

o/ch  a»/.I.7zg-a»/.z.»g Haef Jab/. "   Hadits 'ini diriwayatkan Ahmad,  Abu
Ya'1a, dan AI Bazzar lalu dinyatakan sAaAz.A oleh Ibnu Hibban serta
AI Hahim, dan so#czd-nya sesuai dengan kriteda kitin .4sA-SfoaAz.A.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, balwa Az-Zubair berkata
kepadanya,    "En8kau    sebalknya    menenickan    pebalanan",    lalu
disebutkan  redaksi  seperti  tadi.  Diriwayatkan  dari jalur  Icham  bin

Qudamah,  dari  Ikrinah,  dari  lbnu  Abbas,  bahwa Rasulullah  SAW
pemahbersabdakapadaisth-istrinya,;a;=j>+rJqi]ia.la;re5Z=j
•o36' e,JiJ;J ;3 j±;;3 :;±g j± dq? *>3 `€+€ p :i±; +ftj*°i Lfty \{±±;s

(Siapa di antara kamu penil:thk unto al adbab  [tebal bulu wajchnya]
yang  keluar  hingga  digonggong  artying-anjing  Hou`ab,  dibunuh  di
karian kirinya orang-orang sangat banyak,  lalu dia selamat setelah
Aampz.r sa/.a Pz.nasa/). " Riwayat ini dikutip oleh AI Barzar dan para

periwayatnya tsz.gaA.

AI  Bazzar  meriwayatkan  pula  dari  Zaid  bin  Wahab,   dia
berkata,  c¢|3 }Z;>` ,c;? Jii a± rf3 ii*i 'lj±? :]6 ;i ii!i> ]J> fr` £i
goo,i d3Si I;; €±:4j` £j;Zi &1 # ei e: :dj g¢;1Jt ri; 6*3

d~j#°ij£¢f,¢,+,6g±;i9{ig>+ij!i;L€d.i¢;4.ij!i3fan:J6(Kefz.fa
ka:nd berada di sekitar Hulzalf;ah, tiba-tiba dia berkata, "Bagainana
ddrgan kamu ketika ahli bali Nabi SAW kel:uar dalam dua kelompok,
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sebagian hamu menebas wdyah sebagian yang lain dengan pedang. "
Kami berkata,  "Wahai Abii Abdillch, bagalmana yang kami laJwhn
jika mendapati hal tersebut? " Dia berkata, "Perhedkanlch kelompok
yang   mengajak   kepada   u:rasan   Ati   bin   Abi   Thalib,    karena
sesungguhnya dia berada di atas petwkyuk. ' )

Selaln  itu,   Ath-Thatarani  meriwayatkan  dari   hadits   Ibnu
Abbas, dia berkata,   i5iif I !#°i iri 6i ail i3;a g te L`*±i 8j{

j3 6;t££' 6# @'; i t5p.i3 :te ]6i .if:5# a g3j ap:i£ # £Tpij rfu:
'iyr) '-i3JL .;:jay) -o,';±l  upi (Sampal berita kepada sahabat-sahabat

Ali ketika bdyalan bersananya bahwa pendudrk Bashrch memberi
drkungan kepada Thalhch dan Az-ZRAbair, maka hal itu memberatkan
mereka serta meresahkan hati mereka. Maka Ali berkata, "Demi yang
tidak ada  sesenbahan selc[in Dia,  s`ungguh kita  akan mengalahkan

penduluk Bashrch dan akan membunuh Thalhch serta Az-Zubair.")
Tetapi dalam so7Iad-nya terdapat Ismail bin Amr yang diklain sebagai

periwayat yang lemah.

Ath-Thabarani  medwayatkan  dari  Muhammad  bin  Qais,  dia
berkatfty  :u'6 c*` L}'6 epr°i ii£ 6}'i£ Lisi3 :u'6 ja°i iif isjftt, £;
aiiu*3*tjw'36fi3i*!'!tjLi6est€j±:r{+ir:=j+d#t,a,,i

!\:ap +i ??GJo` 9!i p;>}i  # |±  a{±r 3;::i  *3  £i> &i  j£ (Kefz.ha
perisitwa   Jamal   diceritakan  kepada  Aisyah,   maha   dia  berkata,
"Orang-orang   mengatakan   peristiwa   Jamal?"   Mereka   berkata,
"Benar."   Dia  berkata,   "AL]ca  berharap  bahwa  aku  duduk  [tidak

melibathan diri]  seperti yang lain.  Sungguh hal ini lebth aku sukal
daripada mendapatkan sepulwh anak dart Rasulullah SAW semuanya
seperti  Abdurrahman  bin  AI  Hcwits  bin  Hisyam.I)  Terfupi  da;harm
sa7iad-nya terdapat Abu Ma'syar Najin AI Madani, seorang periwayat

yang memiliki kelemahan,
Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dari Salim AI Muradi, aku

mendengar   AI   Hasan   berkata,   "Ketika   Ali   datang   ke   Bashrah
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sehubungan urusan Thalhah dan sahabat-sahabatnya,  maka Qais bin
Abbad dan Abdullah bin AI Kawwa` berdiri lalu berkata kapadanya,
`Beritalukan kepadaku kami tentang pelj alananmu ini ' . Dia kemudian

menuturkan  pembicaraan  panjang  tentang  baiatnya  terhadap  Abu
Bakar,   kemudian  Umar,   lalu  Utsman.   Setelah   itu   dia  menyebut
Thalhah  dan  Az-Zubair  lalu  berkata,   `Keduanya  membaiathi   di
Madinah lalu menyelisihiku di Bashrali. Sekiranya ada seseorang yang
membaiat Abu Bakar lalu menyelisihinya mcka kami membaiatnya.
Denikianjugahalnyaumar'."

hoam  Ahmad  dan  AI  Bazzar  meriwayatkan  melalui  sa#ad

yang Aasa# dari hadits Abu Rafi', baliwa Rasulullah SAW bersabda
kepada Ali bin Abi Thalib,  b: i±fai uii :'J6 t}i aft;¢ 6;i3 EJ€{? aj±a a¢!

qii2e j! tis336 Ou,`3 66' I;! i?'3 q  :'J6 ?&1 a+3   /Seszz#ggzfAnya aham'

muncul   suatu  perkara  antara  engkou  dan  Alsyah.   Ali  berhata,
``AIlikal. yang paling celaka di antara mereka wahai  Rasulullah? "

Beliou  bersabda,   ``Tidak,   akan  tctapi  jika  hal  itu  tdyadi  maka
kembdikan dia ke tempatnya yang amen. ")

Ishaq   meriwayatkan   dari   Ismail   bin   Abi   Khalid,   dari
Abdussalan,  dari  seorang laki-1aki  di  marganya,  bahwa Ali pemah
berduaan  dengan  Az-Zubair dalarn perang  Jarnal.  Ali  berkata:  Aku
bertanya  kapadamu  atas  mama  Allah,  "Apakah  engkau  mendengar
Rasulullah   SAW.  bersabda   saat   en9kau   membalikkan   tanganku,
`Sungguh engkau akan memeranSnya dalam keadaan menzhaliminya

lalu  dia  dimenan8kan  atasmu'?"  Dia  berkata,  "SunggLih  aku  telah
mendemgamya,  tidck  mengapa,  aku  tak  akan  memerangimu."  Abu
Bakar bin Abi  Syaibah meriwayatkan dari  Umar bin Hajanna,  dari
Abu     Bakrch,     dan     dikatakan     kapadanya,      "Apakah     yang
menghalangimu    berperang    bersama    penduduk    Bashrali    dalam

peristiva   Jamal?"   dia   berkata,   "Sesungguhnya   aku   mendengar
Rasulullah SAW bersabda,  3aj.I a ;i;i *W:6 6ch; i u<i2 ij Ei€

(Akan keluar kaum binasa yang ti,dak beruntung,  dinana pemimpin
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mereha  adalah  seorang  perempuan  di  surga).  SedszAIckan  Alh"
Bakrah mengisyaratkan hadits  ini hingga tidak mau melibatkan diri
belperang bersama mereka. Kemudian dia membenarkan pendapatnya
untuk meninggaHran persoalan itu ketika melihat kemenangan Ali RA.

At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkan hadits tersebut dari
Humaid  Ath-Thawil,  dari  AI  Hasan  AI  Bashri,  dari  Abu  Bakrah
denganredaksi,+1=.3g;i>&1j:pil,I:}:.3:paa>:.;;;i+;&1{±+:a>(4//aA

melindungiku dengan sesuatu yang aku dengar dart Raspelullch SAW),
1alu dia menyebutkan hadits seraya berkata,  C:lJ,; tjf'3 i::j5C> :=+Jj \£ii
^dr)  ';j}:e16  (Ketika  Aisyah  datang  maka  aku  ingot  hal  itu  sehingga

Allah melindungiku.'r)

Umar bin  Syabah mengutip  dari  AI  Mubarak bin Fadhalah,
dari AI Hasan, bahwa Aisyah mengirim utusan kapada Abu Bakrah,
maka dia berkata, "Sungguh engkau adalch ibu, dan sungguh hakmu
sangatlah   agung,   akan   tetapi   aku   mendengar   Rasulullah   SAW
bersabda,   :i£!

•FS 't:S± ®3 aidak akan berunlung suatu kaun

yang dipinpin seorang perempuan).
t.)6 .tit  '+i=ie  Sg>  hl  J=p  .:s±\ '€±±  ti  (Ketiha sampai  kepada

Ivabz.  SL4;  baftwa  Persz.a/.   Ibnu  Malik  berkata,   `Kata  /¢¢risa#
disebutkan  di  tempat ini  dengan di-fasArz/ (terjadi perubahan tanda
baca pada huruf akhimya), padahal yang benar tidck boleh di-fclsftr7J "

AI Karmani berkata, `Kata itu digunakan untuk bangsa Persia
dan juga untuk negeri mereka. Bila untuk yang pertana maka boleh
di-fusfrrz/ kecuali  bila  maksudnya  adalah  kabilah.  Sedan8lrm  bila
untuk  yang  kedua  maka  boleh  di-fasfarz/ dan  boleh juga  tidak  di-
f&sArz# sebagaimana halnya negeri-negeri lairmya."

Nanun   sebagian   pakar   bahasa   membolehkan   melakukan
fa!sArz/untuk semua nana.
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L;;i -33.A, `SJ: (Mengangkat putri Kisra sebagal rota mereka).

Dalan riwayat Humaid disebutkan dengan redaksi,   'J6 cJ:i' Glii ¢'`

a::;;} :ij6 ?tjfro} ;; :ai:.3 g;i> all i:p :g3i prefz.fr¢ Kisra bz.nasa mafa

Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mereka angkat menggantikannya? "
Mereka berkata, " Ptri:nya. '')

'-titi), °Ff i fS) .FS '±± .3 ITidak a^kan beruntung suafu kaun
a

yang menyerahkan unrsan mereha kepada seorang pere:mpuan). K:zNto
z.mra `aA  dibed harakat/zzfAaA karena berfungsi sebagai obyek. Dalam
riwayat Humaid disebutkan,  :i}} *£i ;;i r:n4lemegr72g "rz4sa» 7»erefaa

seor¢»g perempttar!/,. yakni  kata  I.7»7i¢ `aA  diberi  harakat  dfo¢m"ch
karena   berfungsi   sebagai   subjek.   Kisra   yang   dinaksud   adalah
Syirawalh  bin  Abruwiz  bin  Humiuz.  Nania  anck  perenpuamya
adalah Buran.  Penjelasan tentang masalah ini telah dipapackan pada
alchir pembchasan  tentang peperangan  dalam bab  surat Nal]i  SAW
kapnda Kisra.

•-tiK}l, .Ffi rf) (Menyerchkan urusan mereha kepada seorang

perempzfa»/.  Dalam riwayat AI  Ismaili  yang berasal dari An-Nadhr
bin Syumail, dari Auf, pada bagian akhimya disebutkan,   :6jzJ j!i J6

I:,:}i£ #' j*°` ct,Gti,i .ei 'd3ii (4drt BafroA berfufa,  "n4ata aft. pe(»

mengetahai   para   pendukung   kelompok   al   jamal   tidck   akan
be"nfro»g. ') Ibnu Baththal menukil dari AI Muhallab, balwa makna
lahir hadits Abu Banal member asumsi akan lemahnya pandangan
Aisych  terhadap  apa  yang  dia  lakukan.  Tetapi  sebenamya tidaklal
deriikian, karena yang dikenal dari madchal> Abu Bakrah bahwa dia
sapendapat dengan Aisyah untuk mengadakan perdamaian di  antara
manusia,  sebab tujuan mereka bukan belperang.  Akan tetapi ketika

perang   berkecamuk   maka   tak    ada   pilihan   bagi    orang-orang
bersamanya kecuali harus mengan8kat senjata. Abu Balmh juga tidak
meninggalkan  pandangan  Aisyal  lantaran  firasatnya  tinbul  bahwa
mereka  akan  dikalahkan  ketika  melihat  orang-orang  yang  bersama

FATHUL BAARI - 189



Aisyali berada di bawch kapemimpinannya. Hal itu didasarkan pada
apa yang didengarnya tentang urusan bangsa Persia.

Hal  itu  tidak  dinukil  dari  seorang  pun  bahwa  Aisych  dan
orang-orang bersananya menentang Ali RA dalan urusan ,khilafch,
dan mereka tidak pula mengajak untuk memberikan khilafch kepada
seseorang  di  antara  mereka.  Hanya  saja  Aisych  dan  orang-orang
bersananya  mengingkari  Ali  yang  menahan  diri  membunuh  para

pembunuh  Utsman   dan   tidak  menegakkan  qishash  atas  mereka.
Sedan8kan Ali menunggu dari para wali Utsman untuk mengajukan
tuntutan  kapadanya.  Apabila  ada  yang  terbuhi  secara  jelas  telah
membunuh  Utsman  mcka  qishash  dilaksanakan   atasnya.   Mereka
kemudian  berbeda  pendapat  sesuai  pandangin  tersebut.  Sementara
orang-orang   yang   terlibat   dalan   pembunuhan   Utsman   merasa
khawatir  bila  tedadi  kesepakatan  untuk  membunuh  mereka.  0leh
karena  itu,  mereka  pun  mengobarkan  paperangan  di  antara  kedua
pihck hingga te¢adilah apa yang terjndi. Ketika Ali RA memenangkan
paperangan itu maka Abu Bakrah memuji Allah atas pandangannya
yang tidak melibatkan diri  dalan paperangan.  Meski pada dasamya
dia sapendapat dengan Aisyah RA untuk menuntut darah Utsman."

Tetapi  sebagian  perkataannya perlu  ditinjau  kembali  saperti

yang terlihat dari apa yang saya sebutkan dan akan saya sebutkan.

Dalan bab apabila dun muslim saling menguhunuskan pedang
masing-masing,  telah  disebutkan hadits  yang berasal  drri  hadits  AI
Ahaaf, bchwa dia keluar untuk menolong Ali, lalu dia bertemu Abu
Bakrah dan melarangnya turut berperang.  Selain itu, disebutkan pula
satu  bab   sebelumnya  perkataan  Abu  Bakrah  -ketika  Ibnu. AI
Hadhrami membakar- yang menunjukkan bahwa dia berpandangan,
tidak ikut serta sana sekali dalan peperangan saperti itu. Sehingga dia
tidak  sependapat  dengan  Aisyah  dan  juga  Ali  tentang  bolehnya
bexperang  antara  sesama  kaun  muslimin.  Pendapatnya  ketika  itu
adalali menahan diri seperti halnya pendapat Sa'ad bin Abi Waqqash,
Muhammad bin Maslamah,  Abdullah bin Umar,  dan  lainnya.  01eh
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karena  itu,  Abu  Bakrah  tidak  tunit  dalam  perang  Shiffin,  tidak
bersarna Mu' awiyah, dan tidak pula bersama Ali.

Ibnu At-Tin berkata, `Hadits Abu Bahah dijadikan dalil oleh
mereka yang mengatckan tidalk boleh mengan9kat perempuan sebagai
hakim, dan ini merupakan pendapat jumhur (mayoritas), Tetapi Ibnu
Jarir  Ath-Thabari  bexpendapat  lain,  dia  berkata,  `Perempuan  boleh
menjadi  hakim  dalam  perkara  dinan  kesaksian  perempuan  dapat
diterima'.       Sementara       sebagian      ulama      madchab      Maliki
memperbolehkan perempunn menj adi hakin secara mutlak."

Selain   itu,    dia   berkata   pula,    `Terkataan   Abu   Bakrah
menunjukkan bahwa sekiranya bukan karena Aisyah maka dia akan
bersama Thalhah dan Az-Zubair, karena ketika terlihat jelas kesalahan
keduanya, dia pun berada di pihak Ali."

Tetapi  tampaknya  dia  melalaikan  bagian  ketiga  yaitu  Abu
Bakrah belpandangan untuk tidak melibatkan diri dalam paperangan
saat  tedadi  fitnch  saperti  yang  telal  dipaparkan,  dan  inilch  yang
menjadi  pegangan.  Keberadaannya  meninggalkan  perang  bersana
penduduk   negerinya   lantaran   pemyataan   hadits   tersebut   tidak
menimbulkan konsekueusi  adanya sebab  lain yang men8halanginya
untuk  berperang,  yaitu  apa  yang  disebutkan  sehubiingan  dengan
larangannya  terhadap  Ahnaf untuk  berperang,  serfa  sikapnya  yang
berdalil dengan hadits,   \a{=Z;I+ ?\a}:=J.I j3.i li! t21pabz./a dqa mzrs/z.in

bertemu dengan pedang kedcanya) .

iKed#¢  hadits Ammar tentang hak Aisyah RA yang dikutip
melalui dua bentuk; 1engkap dan rin8kas.

-i;ill j} -tt,$3 ±}r3 -a6ib ']X. ti acetha Thalhah. Az-Zchair,

dan    Aisyah    berjalan    menoyu     BashTah).    Urn:ZAI    ti;\n    Syalorfu
menyebutkan  dengan  sa#ad  yang /.a)ryz.d  bchwa  mereka  bergerak
menuju Makkah  setelah muncul hilal tahun bani.  Dia mehyebutkan
melalui   sa»ad-nya   bchwa   perang   di   antara   mereka   teljadi   di

FATIIUL BAARI - 191



pertengahan bulan Jumadil Alchir tahun ke-36 H.  Dalan riwayat AI
Mada`ini dari AI Ala`  Abu Muhammad,  dari bapaknya, dia berkata,
"Seorang  laki-laki  datang  kapada  Ali  dan  dia  di  Az-Zawiyah  lalu

berkata,   `Atas   dasar   apa   engkau   memerangi   mereka   itu?'   Dia
menjawab,     `Atas     dasar     kebenaran'.     Laki-laki     itu     berkata,
`Sesungguhnya  mereka. mengatakan  berada  di  atas  kebenaran'.  Dia

berkata,  ``Aku  memerangi  mereka  karena  keluar  dari  jananh  dan
membatalkan balat' ."

Ath-Thabari  meriwayatkan dari Ashim bin Kulaib AI Jarmi,
dari  bapaknya,  dia  berkata,  "Aku  melihat  dalan  mimpi  di  masa
Utsman  seorang  laki-laki  pemimpin  menderita  sakit  dan  di  bagian
kapalanya      scorang      perempuan      sementara      manusia      ingin
membunuhnya.  Sekiranya  perempuan  itu  melarang  niscaya  mereka
akan berhenti. Akan tetapi dia tidak melakukannya, maka mereka pun
membunuhnya. Lalu aku berperang pada talun itu dan sampai berita
kapada  kani  tentang  pembunuhan  Utsman.  Ketika  kembali  dari

paperangan dan sampai ke Bashrah maka dikatakan kapada kami, `Ini
Thalhah, Az-Zubair, dan Aisyah'. Orang-orang pun merasa heran dan
menanyakan     sebab     kedatangan     mereka.     Mereka     kemudian
menyebutkan  bahwa  mereka  keluar  menuntut  darch  Utsman  dan
sebagai   tobat   atas   sikap   mereka   yang   mengabaikannya.   Aisych
berkata,  `Kami march terhadap Utsman untuk membela kanu dalam
tiga perkara: pemerintchan anak-anak muda, mendera dengan cambuk,
dan memukul dengan tongkat'. Maka sungguh kami tidak bisa berbuat
adil  apabila  tidak  marah  untuk  membelanya  dalam  tiga  perkara:
kehomatan darch, bulan, dan negeri."   '

Dia  berkata,  `Maka  aku  dan  dua  orang  dari  kaumku  pergi
menemui Ali RA. Kami menbed salam kapadanya dan menanyainya.
Ali berkata, .` Orang-orang telch melanpaui batas terhadap laki-1aki itu
dengan membunuhnya,  sementara aku tidak terlibat apa pun dalan
urusan mereka, kemudian mereka mengan8katku menjadi pemimpin.
Kalau bukan  karena kekhawatiran  terhadap  agama maka  aku  tidak
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memenuhi ajakan mereka.  Setelah itu Az-Zubair dan Thalhch minta
izin  kapadaku  untuk  umrah.  Maka  aku  menganbil  peijanjian  din
mereka den menrizinkan keduanya. Keduanya kemudian mengajukan
kapada  Ummul  Mulrminin  apa  yang  tidak  patut  baginya.  UruLsan
mereka sampai kapadaku dan aku khawatir jika terbuka celah dalam
Islam.  OIeh  karena  itu,  aku mengikuti  mereka.  Sahabat-sahabathya
berkata,  `Demi  Allah,  kami  tidak  ingin memerangi  mereka keeuali
mereka  memerinti  kami,  dan  kami   tidak  keluar  kecuali  untuk
berdanai'."

Setelanjutnya disebutkan kisah yang di dalamnya menjelast[an
bahwa  awal  mula  teljadinya  perang,  anak-anak  muda  dari  kedua
kelompok  sating mencaci,  lalu mereka sat_ing memanah,  setelah itu
diikuti   para   budak,   disusul   orang-orang   awam,   dan   a]thimya
berkobarlah  paperangan.   Mereka  telah  membuat  parit  di  sekitar
Bashrah dan sebagian. orang tchunuh sedang yang lainnya terluka.
Akhimya, para pengikut Ali berhasil memenangkan paperangan. Tak
lama kemudian terdengar seseorang berseru, "Jangan mengejar orang

yang  melarikan  diri,  jangan  menbunuh  orang  yang  terluka,  dan
jangan    menasuhi    rumal    scorang    pun."     Setelah    it`i,    A]i
mengumpulkan orang-orang dan membaiat mereka, lalu mengang]rat
Ibnu Abbas RA sebagai peminpin, 1antas dia kembali ke Kufah.

Ibnu  Abi  Syalbah  meriwayatkan  dengan sa7fad yang /.dypwid
deri Abdurrahman bin Abza, dia berkata, "Abdullah bin Budil bin
Warqa`  AI Khuza'i  sampai kapada Aisyal tentan.g peristiwa janal.
Saat itu Aisyah berada dalan Aanda/. (tandu yang biasa diletakkan di
atas unta).  Dia berkata,  `Wahai Ummul Mulminin,  apakah engdy
tahu  aku  datang  kapadamu  ketika  Utsman  terbunuh,  1alu  en8kau
mengatakan engkau sebaiknya bersama Ali?' Aisyah kemudian dian.
Aku berkata lagi, ` Sembelihlah unta'. Mereka kemudian menyenbelih
unta.  Lalu  aku  tunm  bersana  saudaranya  Muhammad  membawa
Aa"da/.   Aisyah   dan   meletakkannya   di   hadapan   Ali,   maka  .Ali
memerintahkan agar dia dinasukkan ke dalam rumah."
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Diriwayatkan juga  dengan  sai®a!d  yang  s.faczAz.fe  dari  Zaid  bin

Wahab, dia berkata, ``Ali menahan tangannya hingga mereka memulal
memeranginya.  Dia kemudian memulai  memerangi  mereka sesudch
Zhuhur dan belum lagi matalari terbenam hingga tidak seorang pun
berada di sekitar Jamal (unta) yang ditunggangi Aisyah. Ali berkata,
`Jangan  kalian  membunuh  orang  yang  terluka,  jangan  membunuh

orang yang melarikan diri, dan siapa menutup pintu rumahnya serta
menyerahkan senj atanya mcka dia anan' ,"

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ali bin .AI Husaln bin Ali bin
Abi Thalib, dia berkata: Aku pemah datang menemui Marwan bin AI
Hakam dan dia berkata, "Aku tidak melihat seorang pun yang lebih
mulia   ketika   mengalahkan.  musuh   dibandin8kan   bapakmu   -
maksudnya Ali RA-,  tidak lama  setelah. kani  mengundurkan  diri
dari perang Jamal, sescorang berseni, `Jangan membunuh orang yang
melarikan diri dan orang yang terluka'."

Ath-Thabari, Ibnu Abi Syaibah, dan Ishak meriwayatkan pula
dari Amr bin Jawan, dari AI Ahnaf, dia berkata, "Aku menunalkan
haji  pada  tahun  terbunuhnya  Utsman,  lalu  aku  masuk  Madinah."
Setelah itu  dia menyebutkan perkataan Utsman yang mengingatkan
mereka akan keutanaannya. Dalam bab apabila dua muslin bertenu
sambil  men8hunus  pedang  masing~masing,  disebutkan  bahwa  dia
tidak melibatkan diri pada kedua kelompok itu dan berkata, `Mereka
kemudian  bertemu  dan  orang  pertama  terbunuh   adalah  Thalhali
sementara Az-Zubair kembali namun terbunuh pula."

Selain  itu,  Ath-Thabari  meriwayatkan  melalui  sa78ad  yang
sAaAz.A dari Alqamah, dia berkata: Ahi pemah berkata kapada Asytar,
"Sungguh   engkau  tidak   suka  dengan  pembunuhan  Utsman,   lalu

bagaimana engkau belperang dalam peristiwa Jamal?" Dia menjawab,
"Sesungguhnya mereka itu membaiat Ali lalu merusck baiat mereka.

Sedangkan Az-Zubalr menggerakkan Aisyah untuk keluar. Maka alni
berdoa  kapada  Allah  agar  menjadikanku  dapat  mengatasi  masalah
tersebut.  Dia memukuliku  dengan telapck tangannya  dan  aku tidak
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ridha akan hal itu karena kekuatanlni. Maka aku berdiri di atas hewan
tunggangan      dan      menukuli      kapalanya       hingga      mampu
mengalahkannya." Lalu dia menyebutlran bahwa keduanya selamat.

rijfa®i \=i> e}±i ;±> d!: I+3 j3.e: c#: j\i> €|±> '`:i;t tH/z. me»gztfz4s

Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali maka keduanya datang kapada
hamz.  dz.  K«/tzA/.  Umar  bin  Syabal  dan  Ath-Thabari  menyebutkan
sebabnya melalui sa»ad keduanya dari Ibnu Abi lraila,  dia berkata,
"Ali telah mengukuhkan Abu Musa menjadi pemimpin Kufch. Ketika

Ali keluar dari Madinah, maka dia mengLltus Hasvim bin Utbah bin
Abi   Waqqash   kapada   Abu   Musa   untuk   menyarnpaikan   pesan,
`Bangkitkan   kaum   muslinin   yang   ada  bersamanu   dan  jadilah

penolong-penolonglni   dalan   kebenaran'.    Abu   Musa   kemudian
meminta saran dari As-Sa`ib bin Malik AI Asy'ari dan dia berkata,
`mitilah apa yang diperintahkannya lapadamu'. Abu Musa berkata,
`Aku tidak berpendapat saped itu'. Abu Musa kemudian mengajck

orang-orang  untuk  tidak  bangkit  besama  Ali.  Akhimya,  Hasvim
menuliskan hal itu kepada Ali dan mengirimkan suratnya melalui Aql
bin Khalifch Ath-Tha`i. Tak lama kemudian Ali mengutus Ammar bin
Yasir   dan   AI   Hasan   bin   Ali   untuk   mengajak   orang-orang
mendukungnya.  Dia juga  mengangkat  Qarachah  bin  Ka'ab  untuk
meminpin Kufah. Ketika surat Ali dibacakan kapada Abu Musa, dia
langsung mengundurkan diri dari jalatan lalu AI Hasan den Ammar
masck masjid."

Ibnu  Abi  Syaibah medwayathan  dengan 4sa»ed yang sAaAz.A
dari Zaid bin Wahab,  dia bedrata, "Ihalhah dan Az-Zubair datang
hingga singgah di Bashrah. Keduanya kemudian menahan pembantu
Ali di sana yang bemama Ibnu Hunaif. Setelal itu Ali datang hingga
singgah di Dzu Qar. Kemudian dia menririm Abdullah bin Abbas ke
Kufin namun kurang mendapat sambutan. Melihat keadaan saperti itu,
dia mengirim Ammar dan akhimya penduduk Kufah keluar bergabung
dengannya."
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ir jff 3fe i63 6iei a j;:;.t '6S # c,: #.I 6es .j{:alui :.±=4i
'Jie t')£3 '¢i;i S\, \::a:g6 tS±i\ a)ia naik mimbar maha AI Hasan

bin Ali di minbar bagian atas  sedangkan Ammar berdiri di bagian
bowah dari AI Hasan. Kani kenmdian berkunpul kepadanya.  Maka
aha  me#de#grr ,4"ma!r  I)erhaf¢/.  AI  Ismaili  menambahkan  melalui

jalur lain  dari  Abu Bakr bin Ayyasy,    d  +dl  :j2£j  #®1  3fe  'LL3:p
'~tr,¢  !ys  J\., ap;i\  (Ammar naik mimbar dan memotivasi manusia

ag¢r *e/war memera#gz. 4is}Ja!fa).  Sementara dalam riwayat Ishak bin
Rahawaih, dari Yahya bin Adam, melalui s¢#¢d itu disebutkan,   'J6i

i;a;I.`j`!.o3C..ri6i.a,¢..f;j:i:=!,*';d{6¥#.1fi.a;:3fe(4mmar
kemudian berkata,  " Sesungguhnya Amirul Mukminin mengirim kant
kapadakalian.untukmengivakkanukelunrberperang,sesungguhnya
ibu kita telah bergerak menlyu Bashrah.")

Umar bin Syabch menukil dari Hibban bin Bisyr, dari Yahya
bin Adam,  sehubungan dengan hadits tadi,   #.`3  '|,£±±£ 3fe  `®es
'±fcA (Maha Ammar berkhulbah sementara AI Hasan hanya diam|.

Dalani   riwayat   Ibnu   Abi   Laila   sehubungan   dengan   kisch   ini
disebutkan,  it¢ .i` q! a£ &i £3 its &i f;i dz; JJ3i£ # 6! :#.1 'Jdi

#'gi"*'j3{'£Tpi3'ial66i}i3,d"j5i¢,6tj`5!3#¢Gi6ifetg
4Z;  'J.®ii:  `13  J®  },3fai  *'3  c&`  (4J ZJasa#  berhafa[,   "Swnggrfe  j4/I.

berkata,  `Aha mengingatkan kamu atas nama Allah, tak seorang pun
di aritara kanu yang mekyaga hak Allah melain:ken keluar berperang,

jika aku terzhaliwi rna.ha Dia akan menolongku, dan jika aku zhalim
maha Dia akan mengabaikanku.  Dend Allah,  sunggwh Thalhah dan
Az-Zubair    adalah   yang    pertama   membatatku   namun    mereha
melanggr[rnya.  Sedangkan  aku tidak permch memenopoti harta  dan
fz.drfap#/a mer#bafa swafw fac4fum '. ') Maka keluarlah sebanyck 12 ribu
laki-laki untuk bergabung dengan Ali.
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t i;±qi3 b4!uli e ;z;+f :d£)p` ¢f! &t33 ti;i;!oi j! I,ill .jj ai,fl> b!

¢p  ii  6jfa£  6ul:  rji3,  pe}  all  #:3'  rses«»ggrAnyq  [4z.sj;aA  fe/aA
bergerak menlyu Bashrah. Demi Allah,` sungguh dia edalch istri Nabi
karrm  di  dunia  dan  alchirat.  Akan tetapi  Allah mengdyi  kanu untwk
diketahui apaka:h kepada-Nya kanu tact atoukch dia). Da:ham irwayat
Ishaq   disebutkan,   tie:;  ii  a:;!aji  ;ji;),  (U"f%k  dz.fefaA"z.  apafacA   fa.f¢

me7zaafz.-Ivycz  afcz" Aepach!»})a).  Sementara dalam riwayat AI  Ismaili,

dari Ahmad binYunus, dari Abu Bckr bin Ayyasy sesudch redaksi,  ie
-i;i3\ J\. .:=;.)h ¢telah bergerak menlyu Bashrcho, dischndkan,  J} b(i)

iz;}`  *;i  q'!  &133  li£  *'  JSq  (D¢#  demz.  4//aA,  S«riggrA' 'afu
mengatakan kepada kamu hal ini, dend AIlch sungguh dia adalch istri
Ivabz. hamzf). Umar bin Syabah menanbahkan dalan riwayatnya,   3!3

?6§*,':g±;).pal.,\in.'::;i?:Si`':;jfi(Dansesungguhnyaamirulmukmin;n
mengutus kami kapach kalian, sedangkan dia berada di Dan Qar>.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui Syamr bin Athiyyal,
dari Abdullah bin Ziyad, dia berkata, "Ammar berkata, `sungguh ibu
kita telah menempuh peljalanannya ini, dan sungguh dia adalal istri
Muhammad SAW di dunia dan akhirat, akan tetapi Allah mengriji kita
dengan  sebabnya,  agar  diketchui  kapada-Nya  kita  taat  atan  dia'."
Maksud Ammar, kebenaran dalam permasalchan itu di pihak Ali, clan
tetapi  tindakan Aisyah RA tidak pula mengeluarkannya dari  Islam,
dan tidak pula menjadikannya bukan lagi istri Nabi  SAW di surga.
Perkataan ini temasuk sikap objektif dari Ammar dan sikap wara'nya
serta kesungguhannya untuk selalu mengatakan yang benar.

Ath-Thabari  meriwayatkan  dengan  sa#ad  yang  sAaAz.A  dari
Abu Yazid AI Madini, dia berkata, "Ammar bin Yasir berkata kapada
Aisyah ketika selesai perang Janial, `Alan8kah jauhnya pedalanan ini
dari  peljanjian  yang  dibuat  terhadap  kamu'.  Dia  mengisyaratkan
kapada firman Allah dalan sural AI Ahzanb ayat 33,  *-j;; j 6j3
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(Dan hendaklah karrm tetap  di runahau).  AIsrytin be;dsfrto, . Albni A;i
Yaqzhan?'   Dia   berkata,   `Benar'.   Aisych   berkata,   `Demi   Allah,
sungguh  aku tak mengetahuimu melainkan senantiasa mengucapkan
kebenaran'.   Dia   berkata,    `Segala   puji   bagi   Allah   yang   telch
memutuskan hal itu melalui lisanmu' ."

',S°{)'bS±g±'ttit,i:;i(Uutukdiketahikepada-Nyakarmtaat

afaw  dz.crJ.  Sebagian  pensyarah  mengatakan,  bchwa kata  ganti  yang
terdapat pada kata 3U:! kembali kepada Ali. Yang sesuai untck kalimat

ini  adalah    Lie:i  ?i  /af&"haA  faepadrny&/  bukan   ;a  ii  /af¢%  dz.a/.  AI

Karmani menjawab bahwa kata ganti saling menggantikan satu sarna
lain.   Namun,  jawaban  ini  berdasarkan  sebagian  pendapat  dalan
masalah  itu.  Dalam  riwayat  Ishaq  bin  Rahawalh  dalan  kitab  j4/
A41as»ad dari  Yahya bin  Adam,  melalui so»czd hadits  dalan bab  ini
disebutkan,  Gc:;  ii  ai±j#  tii9,  q!;  bfroi!  &1  :g!'3  |Hha»  fefapz.  4/haA

mengoyi  kita  dengannya  agar  diketahui  apakch  kita  menaati-Nya
afcrc{hafe fepczd¢#);a/.  Tanpak bahwa kalimat di atas berasal dari para

periwayat.  Mengenai  perkataannya  bahwa  kata  ganti  itu  kembali
kapada Ali  maka  yang  tanpak justm berbeda  dan  yang  dimcksud
adalah Allah. Maksudnya, menampakkan yang sudah diketchui saperti

pada perkara-perkara yang serupa.
-ds3J^  ;;£  J3  ]k3 '?ie (ALmmar berdiri di atas rritmbar Kufiah).

Ihi adalin penggalan dari hadits sebelumnya. Maksud horn Bulchari
menyebutkannya  untuk  menguatkan  hadits  Abu  Maryan  karena  ia
termasuk riwayat yang hanya dinukil Abu Hashin darinya. Hadits ini
diriwayathan  pula  dari  AI  Hakam  oleh  Syu'bah  saperti  dikutip  AI
Ismam  disertai  tanbahan pada badan  awalnya,    13\:;  :;;  '`:;;J  0'
•]ke '¢Ji;: .¥:#=; -rfef al J\., '£;i}\'j (Ketika Ali mengutus Ammar dan

AI  Has;in ke Krfah untu; meminta dukungan mereha, maha Ammar
ber#wfbafa). Disebutkan seped riwayat-riwayat tadi.
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Ibnu Hubairali berkata, `Dalani hadits ini terdapat keterangan

yang   menjelaskan   bahwa   Ammar   benar   dalam   pemyataannya.
Perten8lraran yang telj adi tidak menjadikannya melecehkan lawannya,
dimana dia mengakui keutamaan yang sempuma bagi Aisych pad`chal
antara  keduanya  teljadi  paperangan.  Hadits  ini juga  membolehkan
orang yang menegang kapemimpinan berada di tin8hat lebih atas dari
orang lebih senior dan lebih dahulu masuk Islam serta lebih utama,
sebab AI Hasan saat itu menjadi peminpin rombongan yang diutus
oleh Ali, te[masuk Ammar di dalamnya."

AI  Hasan  naik  ke  minbar  dan  berada  di  bagian  atas  dan
Ammar berada di  bawahnya.  Padahal  Ammar memiliki  keutanaan
yang  menghamckannya  lebih  tingri  dan bukan  sekadar  disamakan.
Mun8lin juga Ammar melakukan hal itu untuk menun].ukkan sikap
tawadhu' tchadap AI Hasan dan memuliakamya karena kedudukan
kckeknya, yaifu Nabi SAW, senentara AI Hasan berbuat saperti itu
hanya   menuruti   kehendak   Ammar   bukan   menyombon8kan   diri
terhadap A-ar.

Jred.gr} hadits Abu Musa, Abu Mas'ud, dan Ammar bin Yasir
berkenaan dengan peristiwa Janal, diriwayatkan melalui dua j alur.

•*:S==i -tift\  Jtii  J\., S=±¢  'te4  '`=;+  a)imana  dia  diutus All

kapada  pendnduk  Kufah  unhok  mengofak  mercka  kelunr).  Dalam
riwayat AI Kashmihani  disebutkan dengan kata €¢r  ffefz.fuczJ  sebagai

ganti ti> tzz-manaJ.  Sementara dalam riwayat AI Ismairi disebutkan,
-.,';i±l  Jpj  j} -Sfl^  'Jpe  :ffii ¢Mengajak  pendudrk  Kufiah  untuk

melowan pendnduk BashrchD.
'atiig,iqiiiadapi+i;9u`'J¥6#i}it;#aG:i3GtKam..

tidck perrra,h  melihatmu  melakukan  suatu  u:rusan  yang  lebih  kami
tidalc  sukal  selaln  ketergesaanmu  dalam  u:rusan  ini  sejak  engkau
masei* Js/az»J.  Dalam riwayat kedua terdapat tambahan bahwa yang
mengatakannya kapada Ammar adalah Abu Mas'ud, yaitu Uqbin bin
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Amr AI Anshari. Dia saat itu menjadi pembantu Ali di Kufch seperti
halnya Abu Musa memerintah Kufch sebagai pembantu Utsman.

-ed:   \:A;):1')   (Dia   memakaikan   pada   kedranya   satu   stel

pakez.¢#J.  Dalam riwayat AI Ismaili  disebutkan,  ill  'ii>  \:±\L<i (Dz.a

kemudi,an  memakaikan  kepada  masing-masing  satu  stel  pakaianD.
Dalam   riwayat   berikutnya   dijelaskan   bahwa   yang   membagikan

pakaian itu adalah Abu Mas'ud.  Sedan8kan Dalam riwayat ini tidck
jelas   siapa  yang  membagikannya  maka  mesti   dipahami  menurut
konteks riwayat berikutnya.

±=:i\   J±.  i+r)  ®S   (Kemndian  mereka  berangkat  menoyu

mac/.z.d/.  Dalarn riwayat AI Ismaili disebutkan,   iiz ifrol Lj! l*P *
-?SLSj\  (Kei']ndian  mereka  keluar  memdu  shalat  pada  hart  Jun'atD.

Sementara dalam riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan,   j{1 idi
•-H> \=]!is *r) *:JZ  J\. '::is  ;:i:i ¢Abu Mas'ud berdiri dan mengirim

sapasang pakaian kepada setiap salch satunydy.

Ibnu  Baththal  berkata,  "Apa  yang  tedadi  di  antara  mereka
menunjukkan   setiap  kelompok  berijtihad  dan  menganggap  benar
bersamanya.   Abu  Mas'ud  adalah  orang  yang  berkecukupan  dan

pemurah. Kebetulan saat itu mereka berkumpul di rumch Abu Mas'ud
pada hari Jum'at. Maka dia memberi sepasang pakaian kapada Ammar
untuk   digunakan   shalat   Jum'at   karena   Ammar   masih   memakal
pakaian  safar  dan  perlen8kapan  perang.  Sebab  dia tidak  suka jika
Ammar melaksanakan shalat Jum'at dengan pakaian saperti  itu dan
tidak  suka pula jika  Ammar  diberi  pakaian  di  hadapan  Abu  Musa
sementara Abu Musa tidck diberi.  0leh karena itu, dia memberikan

juga sepasang pakaian kepada Abu Musa."

€tSf     /P¢/I.»g     ferce/a/.      Masing-masing     dari     mereka

menganggap   tindakan   yang   satunya   sebagai   perbuatan   tercela
berdasarkan     keyakinannya.     Ammar     menganggap     kelambanan

200 - FATHUL BAARI



mempakan perkara tercela karena menyelisihi imam ®emimpin) dan    r
tidak melaksanakan fiman-Nya dalan surah AI Hujuraat ayat 9,  lj+3rii

Sf   S\   (Maha  perangilah  golongan  yang  berbuat   aniaya  itu).
Sementara dua sahabat laimya berpegang kepada pandangan mereka
meninggalkan   terlibat   langsung   dalam   paperangan   ketika   teljadi
fitnah. Abu Mas'ud sependapat dengan Abu Musa untuk menchan diri
terlibat  langsung  dalani  paperangan  berdasarkan  hadits-hadits  yang
disebutkan  tentang  itu  serta  ancanan  menghunus  senjata  melawan
sesama  muslim.   Sedangkan  Ammar  sapendapat  dengan  Ali  yang
memeringi kelompok pemban8kang dan pelanggar baiat, berdasarkan
firm:an AILch,  S± S\ \fi,ife (Dan perangilch golongan yang berbuat

a!7€z.cz);& z.fztJ.  Mereka memahami ancaman untuk bexperang saat teljadi
fitnah khusus bagi yang melinpaui batas terhadap schabatnya.

Catatan

Dalapi riwayat An-Nasafi dan AI Ismaili -sebelum mengutip
sa#ad hadits Ibnu Abi Ghaniyyah- terlebih dahulu disebutkan ,kata
`foab" tanpa judul. Sedan9kan yang lain tidck mencantumkannya dan

inilah yang tapat, karena di dalamnya terdapat hadits yang sebelumnya
meskipun ada tanbahan.

19. Ketika AIlah Menurunkan Adzab bagi Suatu Kaum

deJ i i;i a+ iji * di: &i ,Tff i; :3:i
a, J}9i ,;; :i3 # a, jfa a,,

i+,\i;fcklji;;i:t+jj`e\+:;Ll'jjl'+l=fci:il;
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7108.   Dari   Az-Zuhri,   Hamzch   bin   Abdullah   bin   Umar
mengabarkan  kepadaku,   bahwa   dia  mendengar  Ibnu  Umar  RA
berkata,   Rasulullali   SAW   bersabda,    "4pabz./a   ,4//czfa   me#wrw7zha#
adzab bagi suatw kaun, maha adzab aha:in menimpa siapa yang ada
diantara  mereka,  kemudian  mereka  dibangkitkan  sesual  perbuatan
mereka. "

Keterangan Hadits:

(Bab  ketiha  Allah  menurunkan  adzab  kepada  suatu  koum).
Kalimat pelengkap baS pemyatann ini tidak disebutkan karena cukup
apa yang terdapat dalam hadits.

6.(if e  ?,°i, ir\ 'lSl  ri>\., (Apabila  Allah  menurunkan  adzab  bagi

szfczfo  hac«7!/.   Maksudnya,  hukuman  bard  mereka  alas  keburukan

perbuatan mereka.
®+S± '0€ .S +\'i35\ '+\=:i (Adzab itu akan menimpa siapa yang

ber¢dr  dz.  fe#grfarfengr4  me7'iefa/.  Dalan riwayat An-Nu'man,  dari
Ibnu AI Mubarak disebutkan,  *#i 9; ir  *  +Cpi r:4kam me#I.mpa

sjdpay&»gberddadz.faal¢»gr»merfu/.Red±csiinidiriwayatkanAI
Ismaili.  Maksudnya,  orangrorang berada di  antara mereka dan tidak
sependapat dengan mereka.

•¥^=31   JS   \jg±  .*   (Kemudian  mereka  dibangkitkan  sesuai

j7e7.b„afan   me7iehaJ.   Maksudnya,   sedap   salah   satu   dari   mereka
diban8kitkan  sesuai  amalannya.  Jika  dia  shalih  maka  balasannya
kebaikan, dan bila tidak maka dia dibalas dengan kchurukan. Adzab
tersebut  menjadi  pembersih  bagi  orangrorang  shalih  dan  hukuman
bagi orangrorang fasik. Dalam kitab flbaAfA Jb»" Hzbha#, dari Aisyah

yang diriwayatkan  secara »gapet',    ije!J  g51E;  ji{  arJL=.  Jgiv  li; &13;

ap,\i3i3  +j3\;i  j>  lj;=;  ?'  }{if  lj±j  6j*,I::li' (je"#ggrAng;a [4//aA
menunnkan  hakunan-Nya  kapach  orang-orang  yang  bermaksiat
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kepada-Nya semeritara di antara mereka terdapat orang-orang yang
shalth,  maka  direnggut  bersama  mereka,  kemudian  dibangkitkan
sesuai niat dan amal mereka).

Hadits  ini  diriwayatkan  AI  Baihaqi  dalam  kitab j4S)7-f);2f 'ab.
Dia  menukil  pula  dari  AI  Hasan  bin  Muhammad  bin  Ali  bin  Abi
Thalib, dari Aisych secara "azysi',   iLL` &1  J}9i *Jql  d  ;jill :fab  1;i

j'fo' &` 3i>3 i; 6jfr£ ?' t*c :86 9*6 ]if *3 3i 'Ii3 e: :ir tpe
(Apabila tampak. keburahan di muha bunti maka Allah meourunkan
adeabnya   di   antara   mereka.   Ada   yang   mengatakan,    "Wahai
Rasulullah,  di  antara  mereka  eda  orang-orang yang  tact  kepade-
Nya?"   Beliou  bersabda,   "Benar,  kemndian  mereha  dibangkitkan
kepada rahmat ALllah. ")

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjelaskan hadits Zainab
*,

binti Jahsy,  dimana dia berkata,   P  13; iL`  :]6  ?6j*,tall  e3  ::+±3J`i

:::Sil (Apakch kwi akan dibinasakan senerttara di antara kant ada

orang-orang   yang   shalih?    Beliou   mdyowab,    "Benar,   apabila
febefrzthazz   fe/aA   mere/.a/e/a. "/   Semuanya   akan   dibinasakan   saat
tampak   kemun8karan   dan  kemaksiatan   dilakukan   secara  terang-
terangan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang selaras dengan perkataannya
teraldir adalch hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq,  dia mendengar Nabi
sAw bersabda ,+dp; &i ;i;;i bi {:J2)i 6j3i; pe j<:=j.I  ljf3 Ii; 4d' 3;

(Sesungguhnya apabila orang-orang telah melihat kemungkaran dan
tidak merubchnya maka dikhowatirkan Allah meninpckan haha:man
fepada mereha [recara merafzz/. Hadits ini diriwayatkan oleh keempat
imam  hadits  dan  dinyatakan  sAchz.A  oleh  Ibnu  Hibban.  Mengenai
hadits Ibnu Umar pada baa tadi dan hadits Zainab binti Jalisy terdapat
keserasian   antara   keduanya.   haam   Muslim   mengutipnya   secara
berurutan, dan dia telah berupaya untuk mengompromikan keduanya
hingga sampai pada kesinpulan bahwa kebinasaan mencakup orang
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yang taat dan pelaku maksiat.  Sementara hadits mnu Umar memberi
tambahan bahwa orang yang taat ketika dibangkitkan akan diganjar
sesuai analanya.

Hadits  serupa  juga  diriwayatkan  dari  hadits  Aisyah  secara
mar/« ',  {dy; i+ri ;t:I;;iu; ljihr li! ;i 'l={;il lia 6j£}£ #i :¢ \:„ iii `rjt;j`

}i,i 3jfo°`3 ;±::=j°i +¢ *€ :'j6 tit,&i a;;i :6 b.,jfri b! all I+3 i: :\£i£3

F6;  j>   &i   #£   {#.   3;i=4;   '®j3a:a±J3   ilrl3   \±iaf   ajfa€  ];Ji
(Menakjubkan bahwa orang-orang di antara umatku datang ke ramah
ini    [Ka'bch]    hingga   ketiha   berada   di   padang   luas   mereka
ditenggelamha:n  ke  perut  bumi.  Kami  berhata,  "Wahai  Rasuhallah,
sesungguhaya  jalan   bisa   sofa   mengumpulkan   manusia."   Beliou
bersabda,  "Benar, di antara mereka ada yang schgofa, terpakea, dan
orang  yang  dalam  perjalanan.  Mereha  dibinasakan  sekaligus  dan
bangkit dari tempat yang berbeda-beda. Allah membangkitkan mereha
seszf&z. »z.czf-»z.af mereha. "/ Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.

Dia juga menukil dari hadits Ummu Salamah sama sapertinya
dengan redaksi,   i{;i ?; 'LjiHJ :'J6 gtijJ 66 :+ 'l+;<i &1 'Jjl3 b: :=j±S

g±.   J3   -*rfe\   'F5  ':=:;;.  '33S1:]   (Aku'  berhata,'  "Wahai   Rasulullah,

bagaimana  dengan  orang yang  terpaksa? "  Beliou  bersabda,. "Dia
ditenggelamhan   bersama   mereha   akan   tetapi   dibanghitkan   Hart
Kz.amaf  ses2faz.  »z.oJ#y¢. "/  Selaln  itu,  dia  meriwayatkan  dari  hadits
Jabir  secara  mairfw',   S;ii  tJa   6  j>  ,+;>  :)i  ::i;;  /Se#.ap  fa¢mba

dibangkitkan sesual dengan kondisi dia mevinggal).

Ad-Dawudi berkata, `Makna hadits Ibnu Umar, sesungguhnya
umat-umat yang diadzab karena kekufuran,  di  antara mereka orang-
orangL  pasar  dan  yang  tidck  termasuk  golongan  mereka.   Mereka
ditimpa adzab selunhnya sesuai ajal mereka, kemudian diban9kitkan
menurut  anal-anal  mereka.  Ada  yang  mengatckan  bahwa  apabila
Allah   menghendalri   adzab   bagi   suatu   umat,   mcka   perempuan-

perempuan  mereka  dijadikan  mandul  selama  lima  taliun  sebelum
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adzab  ditimpakan,  agar  adzab  itu  tidak  meninpa  anak-anak  yang
belun ditulis analamya."

Pemyataan ini tidak memiliki dasar, dan cakupan umum hadits
Aisyah  RA  justm  menolaknya.  Fakta juga  berbicara  dimana  satu

perahu    dipenuhi     laki-laki,    perempuan,    dan    anak-anck,     lalu
ditenggelamkan  dan  mereka  binasa  semuanya.  Betitu  pula  suatu

pemukiman  yang  terbakar.   Atau   satu  rombongan  yang  disergap
perampok `lalu binasa semuanya atau sebagian besamya.  Atau suatu
negeri  yang  diserang  orang-orang  kafir  dan  penduduknya  dibunuh.
Kejadian saperti ini telah dilakukan kaum Khawarij sebelumnya, lalu
diikuti kaum Qaramithah, dan dilanjutkan oleh Tatar.

Qadhi  Iyadh  berkata,  "inam  Muslim  menyebutkan  hadits
HhiAI,  Sa '.& a J±. i:i .I a '`:::i (Setiap hamba di;angkitkan dalam

Ao7fdz.sz. dz.a 7»enz.nggzz/J, sesudah hadits Jabir yang diriwayatkan secara

malf a.,   ±`, .±$1\ ':ri± 'jb:) .¥\., .+h=il .y);i '¥  a:idaklah salah seorang

dari ka:mu meninggal melatnkan dia berbalk sangka kapeda Allah),
untuk  mengisyaratkan  bahwa  ia  menafsirkan  hadits   sebelumnya.
Kemudian  dia  mengiringinya  dengan  hndits,     ijj,`iEi  ji  lj£J  ?'

(Kemudian  mereka  dibangkitkan  sesuai  amalflmal  mereka),  imln]AK
menrisyaratkan bahwa meski ia menafsirkan hadits sebelumnya, clan
tetapi tidak hanya terbatas kapadanya, bahkan ia mencakup hal itu dan

juga selairmya. Hal ini didukung hadits yang disebutkan sesudahnya,
®r?€, J± ^A\ '[€*± S* (Kemudian Allah membangkitinn mereka sesL;i

vial-viatmereka)."

Kesimpulannya, keberadaan mereka yang meninggal bersama-
sama tidak menimbulkan konsekuensi adanya kesanaan pahala atau
siksaan, bahkan setiap orang dibalas sesuai dengan niat amalannya.

Ibnu Abi Jamrah cenderung mengatakan binwa mereka yang
mengalami  hal  saperti  itu  adalah  mereka  yang  tidak  melaksanakan
anar    makn]f   dan    nahi    mungkar.    Sedangkan    mereka    yang
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melakukannya  adalali  orang-orang mukmin  sejati.  Allah tidck  akan
menurunkan adzab kepada mereka, bahkan adzab itu ditolak dengan
sebab mereka. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalan surah AI

Qashash ayat 59,  aji!,a \€liiJ .Y! a:¢j` g€# \± I;3 rDa[# fz.dczkper#¢%

[pula]   Kanri  membinasakan  kota~hota  keouali  pendudwhnya  dalam
fe¢dczcz#  me/afatfacz#  frezha/I.mcz7!/,   dan  firman-Nya  dalam  surah  AI

Anfaai  ayat  33,    *j  *rj±i  all  66  e3  tap;  '`=Ji3  a{;'li;),  all  66  e3
'i).fJ¢£i (Dan Allah sekali-kali tidak mengadzab mereka, sedangkan

ka:mac  berada  di  antara  mereka.  Dan  tidaklch  [pula]   Allch  clan
mengadzab  mereha,  sedang  mereka  meminta  ampunan).   Aryat  .Tri
menunjukkan  bahwa  adzab  akan  meninpa  siap  saja  yang  tidck
mencegah  keriungkaran  meski  dia  tidck  melakukan  kemun9karan
tersebut.

Fiman Allah dalam surah An-Nisan` ayat 140,   i+i; lja:= %
®;;if u3 ri>).,.;$1}, .,i ';±±>  i \+pS± S.  (Maha janganlah karm duduk

bersama mereka sehingga mereka memasuki penbicaraan yang lain.
Karena sesungguhnya [kalou kami berbuat derrtikian]  tatu|ah kanu
i5erapa  de»grz»  mereha/.  Dari  sini  diambil pelajaran bahwa  anjuran
menyingkir dari lingkungan orang-orang  kafir dan zhalim dilakukan
karena tinggal bersama mereka temasuk menjerumuskan diri dalam
kebinasaan.   Ini   apabila   tidak  menolong  mereka  dan  ridha   atas

perbuatan mereka. Jika dia menolong atau ridha maka dia temasuk
golongan mereka. Hal ini diperkuat dengan perintah Nabi SAW agar
segera keluar dari negeri kaum Tsamud.  Sedan8lrm membangkitkan
mereka berdasarkan amal-anal mereka merxpakan hukum yang adil,
sebab amal shalih hanya diberikan balasannya di alchirat. Sedan9kan
di  dunia,  cobaan  apa  pun  yang  meninpa  mereka  clan  menjadi
penghapus perbuatan buruk sebelumnya.  Adzab  yang  dikirimkan di
dunia  untuk  orang-orang  zhalim  juga  meninpa  orang-orang  yang
tinggal   bersania  mereka   dan   tidak   mengingkari   kezhaliman.   Ini
dianggap  sebagai balasan  atas mereka karena meninggalkan prinsip
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agama, tetapi para Hari Kiamat, setiap orang akan dibangkitkan dan
dibalas sesuai dengan amalarmya.                                                        ,

Dalam hadits ini terdapat peringatan dan ancarnan keras bagi
orang   yang   tidak  mencegah  kemungkaran.   Lalu  bagaimana  lagi
dengan   mereka   yang   berbasa-basi   seraya   meninggalkan   prinsip
agama?    Bagaimana   pula   dengan    orang    yang    ridha   terhadap
kemungkaran? Dan bagaimana dengan orang yang membantu?

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud dari perkataannya adalah
orang-orang  yang  taat  tidak  akan  ditimpa  adzab  di  dunia  akibat

perbuatan   pelaku   mcksiat.   hi  juga   menjadi   kecendermgan   AI
Qurthubi dalani kitab j4f-radzfa.raA. Tetapi apa yang kani kemukakan
sebelumnya   lebih   sesuai   dengan   makna   hadits   secara   tekstual.
Pendapat ini juga menjadi keeenderungan AI  Qadhi  Ibnu AI Arabi.
Pembahasan lebih .1anjut tentang masalah ini akan dikemukakan ketika
menjelaskan hadits Zainab binti Jahsy,   I;i ii;` :'J6 9aj*,\:aJl \±!3 a+}aJ`i

'::;Si)  :±  (Apakch  kwi  akan  binasa  sementara  di  antara  kami

terdapat orang-orang yang shalth? Beliou bersabda, "Benar, apabila
fed"rmfacz7f fe/aA mere/.a/e/a, "/ di alchir penbahasan tentang fitnah.

20. Sabda Nabi SAW kepada AI Hasan bin Ali, "Ses«»gg«A»)/a
anakku ini adalah sa3ryid, sem.oga Allah memperbalki kondisi

antara dua kelompok koum musltmin dengannya."

i;:;i. I;I j! ;\; 3;,±j°| i:±j'3 cLj: j{i :);+:;,,i lL;1i 'ei±.,

:+::; +£ ,4;i> cji;i :4;:;i i;I ®e€<; .a±;€j rig j> di3i.;i

j! i= a,
¢,

c> J}± fy

edJ
S,

aisr~,

Jf i; ife., ;,1 tl' Jj #., ,££.ii
:,Jl=:

:Jb:

tfJf :i;;jl=J, rf\:J®l ;; i:;; ]C  .+r+:lst®l i;;j\=:
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®,ke
'Jj

'J\:;:  .Ui  :,J\:;  .,Jqu', Z5J,J`JJ, :+  :i;J\=:
®,

J!JJ-

.€j:4n  @'  |j££  :rfuf  :;:;i  i;  uii}i  i¥3  ,€G  i;  &i
a,

i3 ±fe ^&i  jfa Gjfi £;  :jj ;;i; I:i 'i+1 .rfe'3  :#.I
:)=j`; "J=,, ,1i 15;;, :i±,,i ,;i> i„ i:, .:i), 'J,:S ;;=j®, ;\= :T±=;;

.'uloiirLrfe£;,fu;ti;Oofch,

7109.  Dari  Sufyan,  Israil  Abu  Musa  menceritakan  kapada
kanii,  ulan  dia pemah  bertemu  dengannya  di  Kufch  saat  datang
menemui Ibnu Syubrumah-, dia berkata: Pertemukan aku dengan Isa
agar      aku      menasehatinya.      Seakan-akan      Ibnu      Syubrumah
men8khawatirkan     keselanatannya     sehingga     tidak     memenuhi

permintaarmya." Dia berkata:  AI Hasan menceritakan kepada kami,
dia  berkata:   Ketika  AI  Hasan  bin  AI  RA  biran8kat  menemul
Muawiyah  dengan  pasukannya,  Amr  bin  AI  Ash  berkata  kapada
Muawiych,  `!Aku melihat pasukan yang tidak mundur hingga yang
lairmya   lari."   Muawiyah   berkata,   "Siapa   yang   akan   menj.amin

perempuan-perempuan    kaum    muslimin?"    Dia   berkata,    "Aku."
Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin  Samurah berkata,  `Kani
akan menemuinya dan mengatakan kapadanya untuk berdamai." AI
Hasan berkata, "Sungguh aku telah mendengar Abu Bakrch berkata,
`Ketika Nabi SAW berkhutbch tiba-tiba AI Hasan datang, maka Nabi

SAW  bers8toltod:a,, "Sungguh  anakku  in  adalah  sayyid,  dan  semoga
Allah mendamalkan dun kelompok koum muslinin dengannya. "

j} ik+ .cjf 'df i; 1==: t,;£f j* ]j :'Jj ;fi i££i;
£L{ dL;i :'jj ik+ '.:i; rf3 :j> 'j6 :£i i;iLi

E=

:3' :}£i: 9±J;ri± 'l+£L a  :]jj '®tyl ±Jfl:=~ L¢! :'Jb:3
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|' I;i li£ #'J  tis ±J:i 'oJf .Jf Li;fy +fyl cj.J± u2 'l=£r

L5, ijj;€b: ,i:; I,:ij t;iij Li; i; 'i=ai; cfe u±:;f if {:;i
S,,,

•ui,i
7110. Dari Sufyan, dia berkata: Amr berkata: Muhammad bin

Ali    mengabarkan   kapadaku   bahwa   Hamalah   rma«/a    Usanch
mengabarkan  kapadanya,  Amr berkata:  Dan  aku melihat  Harmalah
berkata:   Usamah  pemah  mengutusku  menemui   Ali   dan  berkata
"Sungguh  dia  akan  menanyainu,  `Apa  yang  membuat  sahabatmu

tidak  ikut  berperang?'  Maka  katakan  kapadanya,  `Dia  mengatckan
kapadamu,  sekiranya en8kau berada dalam mulut singa niscaya aku
ingin bersamamu,  akan  tetapi  ini  adalah  urusan  yang  tidak  selaras
dengan pandanganku'." Dia kemudian tidak memberiku sesuatu, lalu
aku pergi menemui Hasan, Husain, dan putra Ja'far, kemudian mereka
memadati hewan tungganganku.

RErangan Hadits:

q3ab sabda Nabi SAW kapada Hasan bin AIt,  "Sesunggwhnya
o7Ickhaf   z.»z.  adcz4tzA  sqyyid "/  Dalam  riwayat  AI  Marwazi   dan  AI
Kasynrihani disebutkan, `Sayyid", tanpa mencantumkan humf fom di
awainya.  Demikian pula mereka nukil  pada judul  bab  serupa pada

pembahasan  -tentang   perdamaian    serta   men9hapus    lafazh   I.#7ea
(sungguh) lalu disebutlran redaksi hadits di tempat itu dengan lafazh,
-L=^.  fife  S\, -01.,  (Sesungguhnya  anakku  ini  adalah  sayyid),  1alu  dia

men9hapusnya  di  tempat  ini,  kemudian  dia  mengisyaratkan  pada
setiap salah satu dari keduanya terdapat pada yang lain. Imam Bukhari
menyebutkan  di  tempat  itu  hadits  yang  berasal  dari  Abdullah  bin
Mthanmad, dari Suf3ran secara lengkap. Kemudian dinukil dari Ali
bin Abdullah semua yang berkaitan dengan pendengaran Hasan dari
Abu Bakrah. Dia menyebuthannya di tempat ini dari Ali bin Abdullah
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tanpa menyebutkan seperti itu dan saya juga tidak melihat satu pun
dari jalur  periwayatannya  yang  menyebutkan  redcksi,  A=j  ¢e»ar-

be7I¢r scz)a;I.d/,  seperti yang tercantum dalam judul bab ini. AI Ismaili
menukilnya dari riwayat tujuh orang, dari Sufyan bin Uyainah, dan dia
menjelaskan perbedaan redaksi  mereka,  1alu  dia menyebutkan pada
bab ini hadits tersebut dan hadits Usamah bin Zaid.

-¢}3U. d=S:) (Dia bertemu dengannya di Kuif;ah). OIarig berkata

saperti   itu   adalch   Sufyan   bin   Uyainch.   Sedan8kan   kalimat   ini
berfimgsi untuk menerangkan keadaan.

'-Of:;±i  S\, J\. `Sl±:) (Dan dia datang menemui Ibnri Syubrumah).

Ibnu  Syubrunch  adalah  Abdullah  sang  qadhi  Kufan  pada  nasa
khilafch Ja'far bin Manshur, dan meninggal pada tahun  144 H.  Dia
adalch  orang  yang  berpendirian  teg`in,  menjaga  kehormatan  diri,
tsz.garb (telpercaya), dan ahli fikih.

'tia5:S ;± J3 i:;ti 'Jife (Dia kemudian berhata, "Pertermkan

afai dengr# Jsa agar aha me#asch4fz.ny¢. "/ Isa yang dimaksud adalah
Ibnu Musa bin  Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, putra
saudara AI Manshur, dan dia adalch pemimpin di Kufch pada saat itu.

!$3 'C}S '-Of:;i.  ch .3fzi  (Maha  seahan-akan  Ibrm  Syubrunah
me#gifeawaJz.rfecl# feLseJamafaHnya/. Maksudnya, keselamatan Israil.

Jiif iii prafr dz.a pw# fz.da* me/afuke#ny¢/. Maksudnya, tidak
mempertemukannya    dengan    lsa   bin    Musa.    Baran9kali    sebab
kekhawatirannya  adalch  dia  sangat  keras  dalam  memegang prinsip
kebenaran,   sehingga  dia  khawatir  jika  Isa  tidak  berlaku  lembut
terhadap  Israil  dengan  menchukumnya,  riiengingat jiwa  muda  dan
keku`asaanyangadapadalsabinMusa.

Ibnu  Baththal  berkata,  "Hal  itu  ditunjukkan  oleh  perbuatan
Ibnu  Syubrumah  bahwa  siapa  yang  mengkhawatirkan  keselamatan
dirinya  maka  kewajiban  amar  makruf  dan  nahi  mungkar  gugur
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darinya.  Sedangkan  meninggahya  Isa  adalah  di  nasa  khilatch  AI
Maldi tchun 168 H."

:;i)  ck:l>  'Jie  Q3eliou  berkata,   ``AI  Hasan  menceritakan
Aepada  hamz.. "/   Yalmi   Hasan  AI  Bashri.   Adapun  yang  berkata,
"Menceritakan kepada kami" adalah Israil. AI Bazzar berkata dalam

Mzrsmchya setelah mengutip hadits ini dari Khalaf bin Khalifch dari
Sufyan    bin    Uyainch,    `Kami    tidak    mengetahui    orang    yang
meriwayatkannya  dari  Israil  selain  Sufyan." Namun pemyataan  ini
disanggah  AI  Mu8hlathai  balwa  haam  Bulchari  meriwayatkannya
pada penbahasan tentang tanda-tanda kenat>ian dari jalur Husain bin
Ali AI Ju'fi, dari Abu Musa -yakni Israil-. Ini adalah sanggahan
yang bagus akan tetapi saya tidak melihat kapadanya kisah tadi. Akan
tetapi  dia  hanya  menyebutlran  barian  yang  dinisbatkan  langsung
kapada Nabi SAW.

*P=3u= -*-g& J\., .;±± i i;±}` ')C* ti a[etiha AI Hasan bin Ali
bergerak   merdyu   Muawiyah   dengan   pasuhan).   Dahiham   rivayat
Abdullah  bin  Muhammad  dari  Sufyan  pada  pembahasan  tentang

perdanaian,  ,jq°I  'j6i  ,++,i\£;  i£?Li;  #  }!  :;rij°i  }13  :)=::Li  (Deinz.
Allah.  AI  Hasan bin Ali datang dengan pastlkan-pasukan bagalkan
gzf»zf»g).  Kata  a/  hafa`zb  adalah  bentuk  janick  dari  kata  faczfz.zbaA
artinya  satu  kelompok  pasukan.  Disebutkan  hafz.I.bah  karena  ketika
komandan    pasukan    membari-bagi    mereka    kapada    kelompok-
kelompok kecil maka ditulis dalam daftar anggota pasukan. Demikian

pendapat  disebutkan  lbnu  At-Tin  dari  Ad-Dawudi.   Dia  berkata,
"Kalimat   Jfajl   'J6i   (hagrz.ha»   grf7zzf#g),   artinya   tidck   terlihat

ujungnya karena saking banyaknya, seperti halnya orang yang berdiri
di hadapan gunung hingga tidak melihat barian ujungnya.  Mungkin

pula yang dimaksud adalch kekuatan mereka yang dahsyat."

AI Hasan AI Bashri mengisyaratkan dengan kisah ini kepada
kejadian  sesudah  pembunuhan  Ali  RA.  Setelah  selesal  melakukan
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f&Afe.in,  Ali  kembali  ke  Kufch  dan  bersiap-siap  untck  memerangi

penduduk  Syam  berulang  kali.   Lalu  dia  disibukkan  oleh  urusan
Khawarij  di An-Nahrawan pada tchun 38 H.  Setelah itu dia kembali
bersiap-siap di tahun 39 H nanun tidck terealisasi karena penduduk
Irak  berbeda pendapat.  Lalu  dia mengambil  keputusan  tegas  untuk
melaksanakan rencana itu pada tahun 40 H.

Ishaq meriwayatkan dari  Abdul Aziz bin Siyah,  dia berkata:
Kedka  Khawarij   melakukan  pemberontckan,  Ali  RA  berdiri  dan
berkata, "Kalian beran8kat ke Syam atau kembali kapada orang-orang

yang kamu tinggalkan di negeri kanu itu?" Mereka berkata, "Bahkan
kita  kembali  kepada  mereka."  Dia  kemudian  menyebutkan  kisah
Khawarij  dan berkata,  "Ali kembali ke Kufch.  Ketika dia terbunuh
dan    Hasan    diangkat    menggantikannya    lalu    berdanai    dengan
Muawiyah, dia mengivm surat kepada Qais bin Sa'ad tentang hal itu
lalu mengundurkan diri untuk memerangi Muawiyah."

Ath-Thabari  meriwayatkan  dengan  sa»ad  yang  SAaAz.A  dari
Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ali menempatkan Qais
bin Sa'nd bin Ubndch pada garis dapan penduduk irak. Mereka ketika
itu beriumlch 40 ribu dan telch berbaiat untuk siap mati. Ali kemudian
terbunuh   sehingga   mereka   membaiat   AI   Hasan   bin   Ali   untuk
memegang   tampuk   kapeminpinan.   Sedan8kan   AI   Hasan   tidak
menyukai khilafch nanun ini membuat persyaratan dengan Munwiyin
untuk dirinya. Dia lantas mengetahui bahwa Qais bin Sa'ad tidak clan
menaatinya untuk  berdamai.  01eh karena  itu,  dia memecatnya  dan
menggantikannya  dengan  Abdullch  bin  Abbas.  Dia juga  membuat
persyaratan untuk dirinya .saperti yang dilakukap oleh AI Hasan.

Ath-Thabari  dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ismail bin
Rasyid,  dia  berkata,  "AI  Hasan  mengutus  Qais  bin  Sa'ad  untuk
memimpin 12 ribu prajurit -yalmi dari 40 ribu jumlah keseluruhan-
kemudian Qais bergerak ke arab Syan. Muawiych ketika mendengar
berita  pembunuhan  Ali,  dia  langsung  keluar  memimpin  sejumlch
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pasukan  dari  Syam,  dan  AI  Hasan  bin  Ali juga  keluar  sanpai  di
Mada`in, sementara Muawiyah sampai di Maskan."

Ibnu Baththal berkata, "Para ahli sejarah menyebutkan bahwa
Ali ketika terbunuh, Muawiyah langsung menuju irak, sementara AI
Hasan bergerak menuju Syam. Alchimya, keduanya bertemu di sebuah
tempat dekat Kufah. AI Hasan lantas memandangi banyaknya orahg-
orang bersananya lalu berseru, "Wahai Muawiyah, sesungguhnya aku
memilih apa yang ada di sisi Allah, jika urusan ini  adalah milikmu
maka  tidck  patut  batiku  berseteru  dengannya,  dan jika  dia  adalch
milikku  maka  aku  telch  meninggalkannya  untukmu."  Mendengar

perkataan  itu,  para  pengikut  Muawiych  bertakbir.  I,alu  Muawiyah
berkata,  "Aku  bersaksi,  sungguh  aku  mendengar  Rasulullch  SAW
bcasabdaL,  +1=-.   fife   S!  -0\.,  (Sungguh   anakku   ini   adalah   sayyid)...

Kemudian   dia   berkata   pada   bagian   alchimya,   "Semoga   Allah
membalasmu dengan kebaikan karena kaum muslimin.'?

Akan tetapi dalam pemyataan ini ada beberapa perkara yang

perlu ditinjau kembali. Perfama, keterangan yang akurat mengatakan
bahwa  Muawiyah  yang  memulai  mquawarkan  perdamaian  seperti

pada hadits kedua tadi. Kedcia, AI Hasan dan Muawiyah tidak bertemu
dengan    pasukan    masing-masing    sehinga    mungkin    melakukan

pembicaraan, akan tetapi keduanya hanya melakukan surat menyurat.
Maka  perkatannnya,  "Wahai  Muawiyah"  dipchami  sebagai  binasa
surat.  Lalu dikompromikan bahwa AI Hasan mengirim surat kepada
Muawiyah tentang itu secara dram-dian dan Muawiych membalasnya
secara  terang-terangan.  Keterangan  akurat  menyatakan juga  bahwa

perkataan  AI  Hasan  yang  teralchir  tejadi  sesudah  perdamaian  dan
persatuan seperti yang diriwayatkan Said bin Manshur dan AI Balhaqi
dalam kitab £4d-Da/a `z./ melalui jalumya dan dari jalur lainnya dengan
S¢#a!d keduanya hingga Asy-Sya'bi, dia berkata, `Ketika AI Hasan bin
Ali   melakukan  perdamaian  dengan  Muawiyah,   maka  Muawiyah
berkata   kapadanya,   `Berdirilah   dan   berbicaralah'.   Dia   kemudian
berdiri dan memuji Allah serta menyanjungnya lalu berkata,  `Amma
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ba'du, sesungguhnya orang paling cerdik adalah orang yang bertakwa,
dan orang paling lemch adalah pelaku dosa. Ketahuilah, urusan yang
aku  perselisihkan  dengan  Muawiyah  adalah  milik  seseorang  yang
lebih   berhak   dariku,    atau   halcku   yang   aku   tinggalkan   untuk
mendamaikan kaum muslimin serta memelihara darah mereka.  Aku
tida]€  tahu,  baran8kali  ia  adalah  fitnah  bagi  kamu  dan  kesenangan
hingga waktu tertentu' . Setelali itu dia memohon ampunan dan tunm."

Ya'qub  bin  Sufyan meriwayatkan  dari jalumya pula dan AI
Baihaqi  dalam  kitab  [4d-D&/a `z./  melalui  Az-Zuhri,  lalu  disebutkan
kisah yang di dalamnya disebutkan, "Muawiyah berkhutbah kemudian
berkata,   `Berdirilah  wahai  Hasan  dan  berbicaralch  kapada  orang-
orang'.  Dia  kemudian  mengucapkan  syahadat  lalu  berkata,  `Wahai
Manusia, sesungguhnya Allan memberi petunjuk kepada kamu dengan
sebab orang-orang pertama daripada kita dan memelihara darah-darah
kamu  dengan  sebab  orang-orang  teralchir  daripada kita.  Urusan  ini
memiliki  batas  waktu tertentu  dan  dunia  senantiasa  silih berganti."
Kefz.gzz,  hadits  ini  berasal  dari  Abu  Bakrah  dan  bukan  Mughirah.
Hanya  saja  mungkin  dipadukan  bchwa  Muchirch  menceritakannya
ketika   mendengar   surat   menyurat   AI   Hasan   untuk   berdamai.
Sementara Abu Bakrah menceritakan kejadian itu sesudahnya. Pokok
hadits ini telah diriwayatkan Jabir saperti dikutip Ath-Thabrani dan AI
Baihaqi dalam kitab ,4d-Da/a `z./ dari Faw¢ `id yaky& bz.» Ma Jz.» melalui
sa»ad yang sAaAz.A hingga Jal>ir. Diriwayatkan juga oleh Adh-Dhiya`
dalhaL  ki:idto   AI   Ahadits   AI   Mukhtarah   Mimma   Laisa   Fit   Ash-
SfaaAz-Aaz.».  Saya merasa heran terhadap Hakim yang tidak mengutip
hadits ini  dalam kitab ,4/ Musfadra* padahal dia sangat teliti untuk
masalah saperti ini.

Ibnu Baththal berkata, "AI Hasan menyerahkan urusan kapnda
Muawiych  lalu  membaiatnya  untuk  menegakkan  AI  Qur`an  dan
Sumah,  Setelch itu Munwiyah masuk Kufch dan dibaiat oleh orang-
orang sehingga dia disebut sebagai tahun Janaah ®ersatuan) karena
orang-orang bersatu dan menghentikan semua peperangan. Muawiyah
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dibalat juga oleh semun yang tidak melibatkan diri -dalan paperangan,
saperti  Ibnu  Umar,  Sa'ad  bin  Abi  Waqqash,  dan  Muhainmad  bin
Maslamah. Muawiyah lalu men8hadiahkan kapada AI Hasan 300 juta

pakalan,  30 budak, dan  100 unta.  Setelah itu AI Hasan befoalik ke
Madinah.   Selanjutnya   Munwiyah   mengan8kat   AI   Mugdy:ch   bin
Syu'bch untuk meminpin Kufah, dan Abdullah bin Amir meminpin
Bashrah, setelah itu dia kenbali ke Damaskus.

i:i 'q -a:±  £]i  ..'-S.!de, eypti\  S  ]pe 'Jie  (Amr  bin  Ai Ash
berkata kepada Mu'avrtych,  "Aku mdihat pasukan yang tidak akan
berba/I.fa "/ Maksudnya, tidak akan mundur.

ar+}'i;PS(Hinggamembelakangiyanglaln).M@Afsndny'a,

yang menjadi lawannya. Pasukan lawan ini dinisbatkan kepada yang
pedama  karena  persekutuan  keduanya  dalan  belperang.  Hal  ini
dipahami jika dikatakan bahwa ia berasal dari kata adha7ia. Padahal
mungkin saja berasal dari kata drbartz yang bemalma menggantikan
suatu  kedudukan.  Dalam  riwayat  Abdullah  bin  Muhammad  pada
pembahasan  tentang  perdanaian  disebutlran,   "Sesungguhnya  aku
melihat pas'ulrm yang tidak mundur hingga menbunuh saingannya."
Redaksi ini lebih j elas.

Iyadh berkata,  "hilah  yang benar." ,Nanun konsekuensinya
adalah salad  satunya adalah kelini, padahal \tidak demikian, balkan
bisa didudukkan saperti sebelumnya."

AI Karmani beckata,  `"unghin pula yang dinaksud dengan
`pasukan  terakhir'   adalah  masuk  pada  bagian  pasukan , pertana.

Artinya, mereka tidak mundur hingga barian awalnya menj adi bagian
in.

Ca±±:.:j°I €jl3±+, # a;JL)fi 'J6 qf« 'ow}8A berfoJa[,  "Sz.ap¢  yu»g

nerrmggung  [mengurus]  perempuan-perempuan  kaun  muslimin. ")
Maksudnya, siapa yang menj andn mereka ketika bapak-bapak mereka
telbunuh?   Pada   pembahasan   tentang   perdanaian   ditanibahkan,
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`Muawiyah berkata kepadanya clan dia yang terbaik di antara dua

laki-1aki  itu,  yalmi  Muawiyah-,  `Wahai  Amr,  apabila  mereka  itu
membunuh orang-orang ini maka siapakch yang menjanin untukku
urusan manusia? Siapa yang menjanin untulchi istri-istri mereka, dan
siapa   yang  menjamin   untu]cku  tanggungan  mereka'?"  Dia  ingin
mengisyaratkan  bahwa  laki-laki  dalan  kedua  pasukan  itu  adalah

penduduk  sebarian  besar  dari  dua  negeri  (Syam  dan  Kufch).  Jika
mereka terbunuh maka urusan manusia terabaikan, keadaan mereka
kacau, dan ariak-anck menjadi tanggungan mereka.  Sedan9kan yang
dimaksud  dengan  `tanggungan'  edalah  anck-anak  dan  orang-orang

yang lemah. Mereka diberi nana sesuai keadaan mereka yang menjadi
tanggungan  orang  lain.  Sebch  bila mereka  dibiarkan  mcka  mereka
tidak terawat lantaran tidck ada yang menanggung kehidupan mereka.

Dalam riwayat AI Humaidi dari  Sufyan,  sehubungan dengan
kisch ini  disebutkan,  "Siapa yang menjamin untulthi urusan-urusan
mereka, siapa yang menjanin untuldni darahrdarah mereka, dan siapa
yang menjamin untuldnl pelapuan-perempuanesmereka. "

Adapun   pckataan,   "aku"   dinaksudkan   untuk   menjawab

pertanyaan  Muawiych,  Ui   :]tii  ?gr.I   €jl3j|,  Ji  (Sz.apa  ya»g
mekyamin    perempuan-perempuan    koum    Muslinin?    Main. dia
me7zja"ab,  "4fu. ') secara tekstual, adalal perkataan Amr bin AI Act.
Tctapi  saya  tidak  menemukan  pada  jalur  periwayatan  hadits  ini
indikasi ke arah itu.  Jika hal ini  akunt maka mun8kin yang benar
edalch,  di  /naana  mq#gfo.»J,   yakni  Amr  mengticapkamya  untuk

mengganbarkan kemustahilan hal itu.

Abdurrazzak meriwayatlfan  dalam  kitab  4/ 4dsAa»»a/ dari
Ma'mar,dariAz-Zuhri,diaberkata,j;:3al=.3g±>alj:.&1'JJ:.3::;i+

!;bl:l`?ri>}=issfal\'&(RasulullahsAwmengirimArv;rbinAIAsh
da/am pas#ha#  Dzaf .4s-Sa/asi.0.  I.alu  dia  menyebutkan  informasi
yang  sangat  banyak  tentang  sqjarah  hingga  dia  berkata,  "Qais  bin
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Sa'ad bin Ubadah menjadi panglina garis dapan bagi AI Hasan bin
All.  Maka Muawiyah mengirimkan kapadanya  selembar kulit yang
telah   diberi   stempel   bagian   bawahnya   disertai   pesan,   `Tulislah
kapadanya apa yang en8lrau inginkan,  semuanya menjadi milikmu'.
Maka   Ainr.  bin   AI   Ash  berkata,   `Bahkan  kita  memeranginya'.
Muawiyah  clan  dia  yang  terbaik  di  antara  keduanya-  berkata,
`Perlahan    wahal    Abu    Abdillah,    jangan    engkau    terburu-buru

memerangi  mereka  itu hingga tefounuh pula  sejumlah  itu  daripada

pendudik  Syam.  Apalati  kebaikan  dalam  hidup  ini  sesudah  itu?'
Demi   Allah,   sungguh   aku   tidak   clan   berperang   hingga   'tak
mendapatkan jalan lain untuk mengivindar dari paperangan."

.       a:aii  3`  'jjis  6rfu`  :i;:i  c#:  Oi>}i  ife3  jfG  }!  &i  :L¥  'idi

(Abdrllah  bin  Amr  dan  Abdunahman bin  Samurch  berhata,  ``Kita
menemwinya  dan  mengatakan  kepadanya  berdamai. ") .Mcksodrya,
kita sarankan kepadanya unfuk berdanai.  Secara tekstual, keduanya
yang memulai ide tersebut. Nanun yang disebuthan sebelumnya pada
pembahasan   tentang   perdamaian  'bahwa   Muawiyah   yang   telah
mengutus keduanya. Mun8hin ini dapat dipadukan bahwa keduanya
menawarkan  diri  mereka  dan  disetujui  oleh  Muawiyah.  Sedan8kan
lafazhnya di tempat itu, `Maka dua lald-1aki dari Quraisy berasal dari
bani  Abdusyams  diutus kapadanya." Maksudnya,  Ibnu Abdi  Manaf
bin Qushai dan Abdurrahman bin Samurah.

AI Humaidi menambahkan dalam kitab i4/ "zAs»ad dari Sufyan
bin   Habib   bin   Abdusysyams,   "Suf}ran   berkata,   `Dia   tergolong
sahchat'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia adalah periwayat hadits,  Jcf i

i3t;¥I tya»gr» hamw memz.»f8 fefa.asoad/. Sebatian bchta tentangnya

akan diulas pada pembahasan tentang hukum. Kemudian Abdullah bin
Amir bin Kuralz diberi tambahan oleh AI Humaidi, "Ibnu Habib bin
Abdusysyams." Dia juga telah disebutkan pada pembahasan tentang
haji  dan  lalnnya.  Dia  inilah  yang  dian8kat  Muawiyah  menimpin
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Bashrah  sesudah perdamaian.  Bani  Habib  bin  Abdisysyams  adalah
anak-anak paman Umayyah bin Abdusysyams. Sedangkan Muawiych
adalah putra Abu Sufyan Shalthr bin Harb bin Umayych.

g:i>  lfajE6  Ui}l  lin  d'!  tii!  :a;:ja;  'Jd;  tMzt'awz.);aA  berfa¢fa,
" Pergilah kepada laki-laki' ini dan towarkan kepadrnya). M:ck:s;ndnyal,

harta yang dia inginkan.
'ti '¥ fr) (Katakan oleh kalian berdua kepadanya), Mds"trya,

tentang pemeliharaan darah kaum muslimin dengan berdanai.

£'! \;If l3 /r##f#f/aft fepadrnya[/. Maksudnya, tuntutlah darinya
untuk  mengundurkan  diri  dari  khilafch  la|u  menyerahkan  urusan
kepada Muawiyah,  dan  serahkan untuknya  apa yang  dia kehendahi
sebagai imbalarmya.

•Ju', ,ia * •  a ,tEf jff u,; :# i; *.i ca' 'jdi 'i6

i  'y6  {q3e3  e  tj¢  .rf  afqi  9pe  a!3ay'! 'LJiz3 iir3 i'ji rfe
u' i+j€ q6 dy; fa ca'L ri ,A.; Ou' :++€ :q6 9Ii*; d iis  :'i6 {Ou*uj

ti  (Dia  berkata,  "AI  Hasan  bin  ALIt  berkata kepada  keduanya,
`Sesungguhnya     kami     daripada    bani    Abdul     Muthalib     telah

mendapatkan harta-harta ini. Sementara unat ini telah bergelimang
dengan     darahnya'.     Kedranya     berkata,     `Sesungguhnya     dia
menowarkan   kapadrmu   begitu   dan   begini.   Dia   meminta   dan
memohon  kepadamu'.  dia  berkata,  `Siapa  yang  menberi jaminan
untukku  dalam  hal  ihi? I  Kedunnya  berkata,  `Karni yang  mekyamin
untwhmu'.  Maha tidaklah  dia meminta sesuatu melalnkan keduanya
berkata,    `Kcrmi   yang   menjanin   untukmIA'.   Laha   dia   berdamal
de#;a[»nya, "/  Ibnu Baththal  berkata,  `Hal  ini  menunjukkan bahwa
Muawiyah yang menginginkan berdanai. Dia juga yang menawarkan
harta    kapada    AI     Hasan    seraya    mengining-iminginya    dan
mendorongnya   agar  meletakkan   senjata.   Lalu   dia  mengingatkan
kapada AI Hasan  apa yang dijanjikan olch kckeknya  SAW tentang
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kedudukannya yang sangat tinggi  dalam berdamai.  Maka AI Hasan
berkata kepadanya,  `Sesungguhnya kami bani Abdul Muthalib telah
mendapatkan harta ini'.  Maksudnya,  kani  datang dalan kemuliaan
dan  keluasan hidup  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan  para
mczet/a kami. Dengan harta ini sebenamya kani mampu mendapatkan
khilafah sehingga menj adi kebiasaan bagi kami."

Maksud perkataan AI Hasan, #ql gj9 3! (sesz/»ggrA»);a zfmaf

I.»z.) adalch pasukan kedua belah pihak, Syan dan hak. tjG .ri (rc/aA

berge/I.mane   da/am    drraft#y¢).    Maksudnya,    kita   telah    sating
membunuh  satu  sama  lain.  Tidak  ada jalan  untuk  kelunr  darinya
kecuali   saling   memaaflran   perkara   yang  .telch   lalu   dan   saling
menyatukan  hati  dengan  harta.  Maksud  AI  Hasan  dari  semua  ini
adalah meredan fitnah dan membagi-bagikan harta kapada siapa yang
tck dapat menerima kecuali harta. Kedua utusan kemudian menyetujui
semua yang disyaratkan AI Hasan dan mereka memberikan komitmen
untuk menyerahkan harfa pada setiap  tahunnya berupa pakaian dan
makanan pokok bari mereka yang disebutkan.

Sedangkan perkataarmya,  ?liS; j bi (s].apa men/.am].# hagz.fu

Aa/   z.#z..?)   makstidnya   adalch    siapa   menjanin   untukku   bahwa
Muawiyah  akan memenuhinya?  Maka keduanya berkata,  "Kamilah

yang  akan  menjamin",  karena  Muawiyah  menyerahkan  urusan  itu
kapada keduanya. Mun8lin juga makna perkataannya, JLa.I lia ir t=pi

(Kami     telah    mendapathan     harta     ini),    adalch    kami    tctal
menggunakannya di nasa Ali dan sesudahnya, pada hal-hal yang kami
anggap   sebagai   kemaslahatan.   Dia   mengun8kap   hal   ini   karena
Thawatir  tindakannya  dalam  menggunakan  harta-harta  sebelumnya
clan dituntut.

Dalam  riwayat  Ismail  bin  Rasvid  yang  dikutip  Ath-Thchari
disebuckan,  tt;i  ¢!  S£  63;  al  #3  j£¢  6;  al  #  *jti  £'!  ::j`±

¢Mu'owiych kemudian mengutus kapadrnya Abdullah bin Amir dan
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Abdullah  bin  Samurah  bin  Hubaib).  Demi:kian  yang  cia katahan,

yalmi Abdullah, dan demikian pula yang dikutip oleh Ath-Thabarani.
Tetapi  apa yang terdapat dalam kitab SAaAz.A lebih tapat.  Barangkali
Abdullch bersama saudaranya Abdurrahman. Ketika keduanya datang
kapada AI Hasan di  Mada`in maka mereka memberikan kapadanya
apa   yang   diinginkannya   seraya   membuat   perdanaian   dengan
memperkenankan baginya menganbil dari baitul mat Kufch sebanyck
5  juta  untuk  kaperluan-kaperluan  yang  dipersyaratkannya.  Dinukil

pula  dari  jalur  Awanah  bin  AI  Hakam  sana  sapertinya  disertai
tambahan,  "Adapun  AI  Hasan  berdamai  dengan  Muawiych  dengan
syarat diberikan kapadanya apa yang ada di baitul mal Kufch. Beritu

pula dia mendapatkan hisil bumi daripada negeri Abj arad."

Muhammad   bin   Qudamah   menyebutkan   dalam   kitab   4/
Kfeawarz/. melalui sa»czd yang valid hingga Abu Bashrah, bahwa dia
mendengar  AI  Hasan  bin  All  berkata  dalam  khutbahnya  di   sisi
Mu'awiyah, "Sesungguhnya aku mempersyaratkan kapada Muawiyah
khilafin  .untuk   diriku   sesudahnya."   Lalu   Ya'qub   bin   Sufyan
meriwayatkan   dengan   sa»ad  yang   sAaAz.A   hingga   Az-Zuhri,   dia
berkata,  "AI  Hasan bin  Ali  mengirim  surat kepada Muawiyah  dan
mempersyaratkan untuk dirinya.  Surat itu sampai kapada Muawiych
pada   saat   Muawiych   telah   mengivm   utusan   kapada   AI   Hasan
memintanya  berdamai.  Bersama  utusan  itu  terdapat  kertas  kosong

yang diberi stempel di bagian bawahnya dan disebutkan dalam surat
itu,  `Buatlah persyaratan yang engkau kehendaki, maka itu menjadi
hakmu'.  AI  Hasan  kemudian  mensyaratkan  dua  kali  lipat  dari  apa

yang dia minta sebelumnya. Ketika keduanya bertcmu dan dia dibaiat
oleh AI  Hasan,  maka AI  Hasan  meminta  apa  yang  disyaratkannya
dalam surat yang diberi  stempel oleh Muawiyah, namun Muawiyah
tidak menunaikarmya kecuali apa yang diminta oleh AI Hasan pertana
kalinya. Dia beralasan telah memenuhi pennintaarmya sejak.pertama
kali  melihatnya.  Akhimya,  keduanya  berbeda  pendapat  dan  kedua
persyaratan itu tidak ditunaikan kapada AI Hasan barang sedikit pun."
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Ibnu   Abi   Khaitsamah   medwayatkan   dari   Abdullah   bin
Syaudab, dia berkata, `Ketika Ali tchunuh maka AI Hasan bin Ah
bergerak  bersana  penduduk  hak.  Scmentara  Muawiyah  bergerak
bersama  penduduk  Syam.  Akhimya  keduanya  bertemu.  Tetapi  AI
Hasan tidak suka tedadi paperangan maka dia membalat Muawiyah
dengan  syarat  menbdikan  khilafah  kapada  AI  Hasan  sesudahnya.
Maka para pengikut AI Hasan berkata, `Aduhal bumerang bagi orang-
orang beriman'.  Maka  dia bcckata,  `Bumerang  lebih baik  daripada
neraka'."

c+.I J6 tH/ J7asan berfafq/. Dia adalah AI Bashri. Badan ini
dinukil seeara mausAzf/ melalui Sa»ad sebelumnya. Dalam kitab Rz/.a/
Bwkfrarz. karya Abu AI 'Walid AI. Baji sehubungan dengan biografi AI
Hasan  bin  Ali  bin  Abi  Thallib  disebutlran  suatu  keterangan  yang
berbunvi,  "Imam  Bukhari  meriwayatkan perkataan  AI  Hasan,  `Aku
mendengar  Abu Bakrah'.  Ad-Daraquthni  dan  lairmya  menakwilkan
bahwa yang dinaksud adalah AI H.asan bin Ali. Sebab AI Hasan AI
Bashri menunit mere]ra tidak mendengar langsung riwayat dari Abu
Bdrah.  Tetapi Ibnu AI Madini dan Imam Btlkhari mengatakan dia
adalch AI Hasan AI Bashri."

AI Baji berkata, `Menuruthi, AI Hasan yang mehgatakan, aku
mendengar hal ini dari Abu Balmh, adalal AI Hasan bin Ali. Tetapi`
ini suatu keanehan darinya, karena hiam Bmari telah meriwayatkan
redaksi  hadits  ini  pada  pembahasan  tentang  tanda-tanda  kenal)ian
tanpa menyebutkan kisah, melalui jalur Husaln bin Ali AI Ju'fi, dari
Abu  Musa  -yalmi  Israil  bin  Musa-,  dari  AI  Hasan,  dari  Abu
Bdrah.„

Sementara AI Baihaqi mdiwayatlrm dalin kitab [4d-Dzz/a `z./
hadits dari riwayat Mubarak bin Fudhalah, dan deri riwayat Ali bin
Zald, keduanya dari AI Hasan,  dari Abu Bakrah,  disertai tambahan

pada bagian  akhimya,  "AI  Hasan berkata,  `Ketika berpaling  orang
yang ditumpahkan karenanya semburan darah'. Yang berkata di sini
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edalah AI Hasan AI Bashri,  sebab AI Hasan bin Ali tidck memiliki
riwayat seperti ini. Ketiga orang itu adalch Israll bin Musa, Mubarck
bin Fadhalah, dan Ali bin Zaid, dan tidak seorang pun yang bertemu
dengan  AI  Hasan  bin  Ali.  Padahal  Israil  telch  menegaskan  dalam

perkataamya,  `Aku  mendengar AI  Hasan',  saperti  diriwayatkan  AI
Ismaili  deri  AI  Hasan bin  Sufyan,  dari  Ash-Shalt bin Mas'ud,  dari
Sut}rm   bin   Uyainch,   dari   Abu   Musa   -yalmi   Israil-,   `Aku
mendengar AI Hasan, aku mendengar Abu Bakrah'."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  baran8kali  maksud  Ad-I)awudi
hanya bantalian terhadap anggapan sebaSan orang bchwa dia adalah
AI Hasan bin Ali, maka dia pun menolaknya dengan perkatann ini,
dan  ini  cukup jelas.  Hanya  saja  Ibnu  AI  Madini  berkata  demikian
karena AI Hasan seringkali meriwayatkan hadits den:an jalur mzfrsa[/
dari orang yang tidak ditemuinya dengan menggunckan lafazh `dari'.
01eh karena itu, dia khawatir jika riwayatnya dari Abu Bariah juga
m%rsa/.  Tetapi ketika riwayat ini datang dengan tegas menunjukkan
dirinya mendengar langsung dari Abu Bakrah maka jelaslah bchwa AI
Hasan mendengar dari Abu Bakrah.  Namun saya tidak melihat  apa

yang   dinukil   AI   Baji   dari   Ad-Daruquthni   ulalam   salah   satu
karyanya- bahwa AI Hasan di sini adalah Ibnu Ali. Hanya saja dia
berkata   dalam   kitab  4f-raJ¢bbzf '  £z.rna  fl  jdsA-SHaAz.Aa[z.n,   "Imam
Bukhari meriwayatkan hadits-hadits dari AI Hasan dari Abu Bakrch,

pndahal AI Hasan hanya mengutip dari AI Ahnaf dari Abu Bakrah."
Menurutnya,  AI  Hasan  tidak  pemah  mendengar  langsung

riwayat dari Abu Bakrah, akan tetapi saya belum melihat orang yang
menegaskan saperti  itu.  Di  antara mereka yang membahas riwayat-
riwayat 7»zfrsa/ AI Hasan adalah, mnu AI Madini, Abu Hatim, Ahmad,
AI Bazzar, dan lainya.  Menang benar, pckataan lbnu AI Madini
meninbulkan asunsi baliwa mercka menganggap riwayat ini m#rsa/,
sampai ditcmukan penegasan telal mendengar langsung saperti tadi.
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'Jdi cqu.I ;+ :+=g *3 * &` j£ #1  \1=;i tKefz.ha Ivabz.

SAW  berthutbah  tiba-tiba  AI  Hasan  drtong  lalu  berkata). Dalam
riwayat Ali bin Zaid bin AI Hasan dalam kitab j4d-DaJa `z.J karya AI
Baihaqi disebutkan, #.I g5'! 'JS:ai ;±> i! :;rij°i ;G °s! €±' i;+Gdei '|+±=±

upadasuatuharidiaberriutbch-dihadapanpara'sahabatnya,tiba-
tiba  AI  Hasan  bin  ALli  datang  laha  nark  minbar). Dalam irwdyat
Abdullali bin Muhammad tersebut disebutkan,  £i> al :)=p &1 'J3:..3 'i=~.i3

u;£i #3 3} ,ai jf fr£ 3£3 # j'} te L! :;nij°i3 ioi j£ *3
'Jjg)  CAku  melihat  Rasulullah  SAW  di  alas  mimbar  sedapgha  AI

Hasan  bin  Ali  di  samping bdiou,  dan  sesaldi  beliou menghadap
kepada  orang-orang  dan  pada  kali  yang  lain  beliou  menghadap
fepadr#);a  dam   bersa!bdr).  Hadits  serupa  juga  disebutkan  dalam
riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan, akan tetapi dia berkata,  ::jfi£ Ji3

i+i !S);) '-o.i  ;rd}  J} (Beliou sesekali menolch kapada orang-orang

danpaiahal;lalnm;olchkapadeAIHasanbinAli».

JS   \'LL   S\,   (Anakku   ini   adalah   sayyidy.   Dalam  rivayat

Abdullah bin Mud;mud diseb¥tkan, '+=.  Iii +!! e; tsesw»ggzfAnyc

a»aA]haf I.zzz. ada!/aA sa)o».d/.  Dalam riwayat AI Mubarak bin Fadhalch
disebutkan,  b! :`j63 £'; # ii 6ndi pe *3 gfe ai j> ±L 'djL3 'c+.1'3
•5S (ife S} (Aku melihat Rasuhillah SAW mendekap AI Hasan bin AI

danbersabda,"Sesungguh:rlyaanckkuiniadalihsarfu.")Sen!edan
dalamriwayatAlibinZaiddisebutkan,1=.l'ji+!!.a;qi:'J63£'!ai:ai

a3diou   mendekapnya   dan   bersabda,   ``Ketahullch   sesunggwhnya
analku in adalah sayyid. ")

g±,'±±;a±.tit;.:J;i;@ansemogaAllahmendamaikandengan

Sebebny«/.  Kata  :)ir  menggapti  posisi  kata  ;i  karena  keduanya

sama-sania mengandung malma pen8harapan.  Yang masyhur bahwa
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predikat dari kata :)ij' ini tidak menggunakan a!» seperti firman Allah

dalam  sriah  Ath-Thalaaq  ayat   1,  ®}±±£  &1  :)il'   @arangfa/I.  ,4J/arfe

nenjadikan).
'i]al;:11.'cp  JS ':;i (Di antara dra kelompok daripada kaum

7»as/z.mz.#/.     Abdullch     bin     Muhammad     menanbahkan     dalam
riwayathya,  Jfjif   prang  besar/.   Demikian  pula  dalam  riwayap

Mubarak bin Fadhalah dan dalan riwayat Ali bin Zaid, keduanya dari
AI  Hasan  yang  dikutip  oleh  AI  Balhaqi.  Dia  meriwayatkan  dari
Asy'ats bin Abdul Malik, dari AI Hasan, sama seperti yang pertama,
akan tetapi  dia berkata,  g:  &1  ±±:a:£ bi ji)'Y  J!3  /Ses##ggrft#y¢  aha

berharap Allah mendamaihan dengan` sebabnya). Tctapi da.lam hadits
Jabir terdapat penegasan, dan redaksinya dalan riwayat Ath-Thabrani
sertaAIBaihaqi,C±p}:=j°iirc£6ii?;&i±±:a:;A=.Ire+;!b;:;;.^ai},'Jj

(Beliou  bersabda  kepada  AI  Hasan,   "Sesungguhaya  anakku  wi
adalch sayyid,  Allah mendamaikan dengan sebabnya dua kelompok
daripada koum musltlmin. ")

AI Bazzar berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakrah
dan dari  Jabir.  Namun hadits Abu.Bakech lebih masyhur dan lebih
bagus sa»ad-nya. Sementara hadits Jabir gAaH.A."

Ad-Daruquthni  berkata,  `Teriadi  perbedaan pada  AI  Hasan.
Disebutkan, diriwayatkan darinya dari Ummu Salanch. Sebagian lagi
mengatakan  dari  Ibnu Uyainah,  dari  Ayyub,  dari AI  Hasan.  Tetapi
setiap  salah satu dari keduanya keliru.  Lalu diriwayatkan Daud bin
Abi  Hind  dan  Auf AI  A'rabi  dari  AI  Hasan  dengan  [sa»ad  yang
mursal. "

Pelaiaran vanq daDat diambi],

Dalam hadits ini terdapat bcherapa pelaj aran, di antaranya:
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1. Salch satu tanda kenabian, kedudukan bard AI Hasan bin Ali
yang     telah     meninggalkan     kekuasaan     bukan     karena
ketidakberdayaan  dan  kehinaan,  akan  tetapi  didorong  oleh
keinginan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Sebab dia
melihat ada kemashalatan memelihara darah kaum muslimin.
0leh karena itu, dia lebih mementin8kan urusan agama dan
kenaslahatan unat.

Di dalani hadits ini terdapat bantahan terhadap kaum Khawarij

yang mengkafirkan Ali beserta   pengikutnya dan Muawiyah
beserta penedkutnya. KarenaJ Nabi  SAW telah bersaksi untuk
kedua kelompok ifu sama-sama bagian dari kaum muslimin.
Atas dasar ini, Sufyan bin Uyainah berkata sesudah hadits ini,
``Lafazh `daripnda kaum muslimin'  sangat menakjubkan bagi

kami." Pemyataan ini diriwayat]ran Ya'qub bin Sufyan dalan.
kitab  i4f-rarz.kfa,  dari  AI  Humaidi  dan  Sa'id  bin  Manshur,
darinya.

Keutamann    mcndamaikan    persdisihan    antara    manusia,
terutama dalam ran8lra menelihara darah kaun muslimin,

4.         Kapedulian    Muawiyah    terhadap    rakyatnya'   dan    kasih
sayangpya terhadap kaum muslimin, kekuatan pandangannya
dalam    mengatur    kekuasaan,    dan    pandangarmya    dalam
menganalisa akibat suatu persoalan.

Bolehnya orang yang utana menjadi lchalifah meshipun ada

yang  lebih utama darinya. .Karena AI  Hasan dan Muawiyah
masing-masing telch menjadi khalifch pedahal Sa'nd .bin Abi
Waqqash dan Sa'id bin Zaid masih hidup, sementara keduanya
temasuk  peserta  perang  Badar.  Demikian  pendapat  yang
dikemuikakan oleh mnu Tin.

Khalifch  boleh  mengLmdurkan  diri  apabila  melihat  hal  itu
membawa   maslahat   bad   kaum   muslimin.    Boleh   pula
mengundurkan  diri  dari jabatan  keagamaan  atan pun  almia
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dengan  imbalan  harta.  Saperti  orang  yang  hendck  diangkat
memegang I.abatan itu lebih utama daripada yang diturunkan,
dan  harta  yang  diberikan  berasal  dari  harta  yang  memberi.
Apabila  berkenaan  dengan  kapemimpinan  umum  dan  yang
diberikan   berasal   dari   baitul   mal,   maka   dipersyaratkan
kemaslahatan  dalam  hal  itu  bersifat  umum.  Demikian  yang
diisyaratkan   lbnu   Baththal,   dia   berkata,   "Dipersyaratkan
masing-masing  daripada  yang  memberi  dan  diberi  memiliki
sebab untuk memerintah dan memiliki akad ®eljanjian) yang
dijadikanpedoman."

Kapemimpinan  tidak ,khusus  untuk  orang  yang  lebih utama,
bahkan semua yang meminpin spatu kaurn bisa disebut sa}yid
\®eminpin). Bentuk asal dari kata sa)o;z.d adalah sef `dad. Ada

yang mengatakan bahwa kata ini dibentuk dari  akar kata as-
sawaad a[elompok besar),  karena keberadaannya memimpin
kelompok manusia yang banyak.

AI Muhallab berkata, `Hadits ini menunjukkan bahwa sz.)/&drA

Q[apeminpinan)  hanya  berhak  dipegang  oleh  mereka  yang
memberi    mamfaat    bagi    manusia,    karena    Nabi    SAW
mengaitkan sfyzzdrA dengan perdarnalan."

Di dalamnya terdapat penggunaan kata I.b»zf untuk anak laki-
1aki dari anak perempuan.

10.       Ijma' menyatckan bahwa istri kakek dari pihak ibu diharamkan
bagi anak laki-lald dari anck perempuannya. Begitu pula istri
anak dari anak perempuan diharamkan bagi kakeknya. Meski
mereka berbeda pendapat dalam hal warisan.

11.        Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang membenarkan pendapat
kalangan  yang  tidak  melibatkan  diri  dalam  perang  antara
Muawiyah   dan   Ali,   meski   Ali   lchih   berhak   memegang
khilafah,   dan   lebih   dekat   kapada   kebenaran.   Ini   adalah

pendapat Sa'ad, Ibnu Umar, Muhammad bin Maslamah, dan
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semua yang tidak melibatlran diri dalam peperangan tersebut.
Sedan8kan  jumhur   ahli   sunah   menibenarkan   orang   yang
belperang bersama Ali karma belpegang kapada firman Allah
dalam surah AI Hujuraat ayat g,   ljk3! ie33.l  ir ?d!6  b!3

(Dan  j{ka  ado  dun   golongan  dart   orang-orang  mukmin
berperanal.

12.       Orang  yang  memban8kang  bolch  diperapgi.   Saped  yang
diketahui bahwa mereka yang memerangi  Ali  masuk dalam
kategori   pembangkang.    Tetapi    meski    pendapat   mereka
demikian, semuanya sapakat bahwa tidak boleh mencela satu
pun  di   antara  orang-orang  terlibat  dalani  paperangan  itu,
bahkan mengatakan mereka telah berijtihad lalu kelini dalam
melakukan ijtihad tersebut. Ada pula sebagian ahlu sunah -
ini merupakan pendapat mayoritas  sekte Mu'tazilah- bahwa
masing-masing   dari   kedua   kelompok   itu   berada   dalan
kebenaran. Sebarian lari mengatakan bahwa yang benar salah
satu dari kedua kelompok itu namun tak dikctahui secara pasti.

Kedua,  .;}S '3 ':115.i i,j±:i (Muhammad bin Ali mengabarham

AqpndcrfuJ.  Maksudnya, Ibnu AI Hasan bin Ali, dan dia yang dibch
nana Abu Ja'far AI  Baqir.  Dalam riwayat Muhammad bin Abbed
yang dinwayatkan AI Ismaihi drri SuSm disebutkan,  ¢,i :i jJii [j

fi±(DctriAmT,drriAbuJa.liar).

Jj   ail;i   af  @chwB  Harma/ch   berfaora/.   Dalan  riwayat

Muhannd   bin   Abbed\ disebutkan,   :i?i   is6f   j3i   ib;i   af

(Sesungguhnya Ha:rrrlalch maula Usa:rrah merlgabarkan kebadrnydy."
Harmalch  yang  dinaksud  adalal  ma«/a  Usamch  bin  Zaid.   Dia
senantiasa menyertai Zaid bin Tsabit hingga dikatckan matt/a Zald bin
Tsabit. Ada yang mengatakan balwa keduanya adalal dua orang yang
befoeda. Dalan so»nd ini terdapat tiga orang tabiin secara berurutan,
yaitu Amr, Abu Ja'far, dan Hamalch.

FATIIUL BAARI - 227



jji£ .Oi @aAwa j4mr/. Dia adalah Ibnu Dinar.
-ri::+    crfu   Ode    ..'Jie    (Dia    berkata,    ``A]ou    telch    melihat

ZJczrmcz'/aA. ''J Di sini teidapat isyarat bahwa Amr mungkin mengambil
hadits  dari  Harmalah  akan  tetapi  `tidak  pemah  mendengar  hal  ini
darinya.

iic4i ¢il3i  /I/sd7»aA  mengrtfz4sfuJ.  Maksudtrya,  mengutusnya

dari Madin.ah.

{jfj;/Keprdaj4Jz).Maksudnya,yangketikaberadadiKufch.
Di    sini    tidak    disebutkan    isi    surat.    Akan    tetapi    kandungan

pedsata-ya,,    €=S    +}?=±    ®pe    (Dia    tidak    memberiku    sesuatu),

mengindikasikan bahwa dia mengutusnya untuk meminta harta dari
Ali.

g'; (:+\S '|jl;i a  :Jjig 6§` a+rcil i;f; 'J63 @a» dz.a berhafa,
`` Sesunggu,hnya dia akan menanyainu sekarang dengan mengatakan,
`Apa yang membuat sahabatmu tidck turat berperang  ... '.")  Hall ini

dikatakan  Usamah  sebagai  alasan  atas  sikapnya  yang  tidak  tunt
berperang    bersana    Ali.    Karena    dia    mengetahul    bahwa    Ali
mengingkari mereka yang tidak turut berperang bersamanya, terutana
orang   seperti   Usamah   yang   masuk   bagian   ahli   bait.   Usanah
mengajukan   alasan,   dirinya  tidak  turut  berperang  bukan  karena
kebakhilan  dirinya  terhadap  Ali  dan  bukan  pula  karena  tak  suka
kepadanya.  Bahkan sekiranya All berada dalam kondisi paling sulit
sekalipun  dia  tetap  ingin  bersananya.  Akan tetapi  dia  tidak  turut
berperang karena tidak suka memerangi kaum muslimin. Inilah makna

pedsat: Aarnya, 'rjl °* -Si (h is1;) {Akan tetapi aku tidak sependapat
dengan wrman inity."

±:jfy\  ap  a ':=± °j  (Sekirc[nya engkou berada dalarn mulut

sz.7fgtz/.   Kata  tj:L}     berarti  sisi  mulut  bagian  dalan.   Setiap  mulut
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memilild dua sisi dan pada barian tersebut sisi mulut berakhir. Pada
bagian ujung keduanya beralthir mulut bagian atas dan bagian bawah.
Contohnya,  r¢/."/"»  ap;dog  artinya  laki-laki  yang  besar  kedua  sisi
mulutnya.  Sedan9kan kalinat, );af&rynddag /z' fuzz/aczmz.Az.  artinya dia
membuka  mulutnya  dan  banyck  berbicara.  Perkataan  Usamah  ini
sebagai kiasan untuk senantiasa menyertai meski dalam menghadapi
maut.  Sebab  apa  yang  dimangsa  oleh  singa  dan  diletakkan  dalam
mulutnya masuk dalam kategori binasa. Meski demikian dia berkata,
"Sekiranya  sampai  pada  kondisi  demikian,  aku  tetap  ingin  berada

bersamamu di sana, memberi pertolongan dengan jiwaku."

Di  antara  kesesualan  yang  unik  adalah  pemisalan  Usamah
dengan sesuatu yang berkaitan dengan singa. Tercantum dalani kitab
ra7®qz.ft j4z-Z¢rfuryz. bahwa Qadhi Iyadh melafalkan kata j®:faJt dengan

memberi huruf dzaJ (jjil). dia berkata, `Tetapi perkataan AI Jauhari

menunjukkan kata itu menggunakan humf da/."
L

Sebagian imam yang pemah aku temui berkata kapadaku, "hi
termasuk kekeliman yang dilakukan AI Qadhi."

Saya (Ilmu Hajar) katakan, tidak saped yang mereka katakan,
karena  dia  (AI  Qadhi)  menyebutkannya  dalam  kitab  4/  A4dsydrz.a
ketika membahas hadits Samurch yang panjang dengan redaksi,  J3Ji;
'*:^±  (dibuka  lebar-lebar kedua sisi mulutnya),  dia nerryerfuidunnya

dengan hunif dza/. Lalu sikapnya ini diikuti Ibnu Qurqul dalani kitab
4/ AfafAa/i. '. Memang benar dia keliru, karena kata ini dilafalkan pada
senua kitab bahasa menggunakan huruf dza/.

Ibnu  Baththal berkata,  `Usamali  mengirim  surat  kapada Ali
untuk mengemukakan alasann.ya tidak tumt berperang dengannya, dan
dia memberitahukan bahwa Ali adalah manusia paling dicintainya, dia
suka menyertainya dalam keadaan lapang maupun sulit, hanya saj a dia
tidak sapendapat untuk memerangi sesama muslim. Sebab ketika dia
mchbunuh  laki-lald  tersebut -yakni  yang  telah  disebutkan  dalam
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`bab barangsiapa menghidupkannya' pada pembchasan tentang denda

pembunuhan-, Nabi SAW mencelanya karena hal itu, sehingga dia
bersunpah atas dirinya unfuk tidck membunuh seorang muslim pun.
Itulah penyebab dia tidak furut bersama Ali dalam p`erang Jamal dan
Shiffin."

Ibnu At-Tin berkata,  `Hanya saja Ali tidak memberi  sesuatu
kepada utusan Usamch karena beliau meminta sesuatu daripada harta
AIlah.  Mcka Ali berpendapat tidak patut memberi Usamah karena dia
tidak tunt berperang bersamanya.  Sedan8kan AI Hasan, AI Husain,
dan Abdullah bin Ja'far memberi kapadanya,  sebab mereka melihat
Usanah    termasuk    bagian    mereka,    dan    Nabi     SAW    biasa
mendudukkarmya di paha beliau serta mendudukkan AI Hasan di paha
beliauyanglainlalubersabda,`;a+igl9}qultpra4JJafr,ses%nggrfr#)Ja

afu    meHcz.#f¢].    *edra#y¢J,     saperti    keutanaannya    yang    telah
disebutkan.

j;a ¢;;; * @].a f..dak 7#emberz.fu ses#afw/. Perkiraan kalimat

ini    secaraselen8kapnya    adalah,    aku    pergi    kapada    Ali    dan
menyampaikan   hal   itu   kapadanya   nanun   dia   tidak   memberiku
sesuatu.  Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari  Sufyan yang
dikutip Ai lsmaiii disedutkan, fa #£ ifi ij*j}6 _ij'fa°i ±'L a; i:.£=i

(Aku datang kapadrnya membowanya -yakni   perkataan itu- dan
mengabarkankepadarryanamundiatidakmemberikusesuatuD.

tri ±\ffjfi ';jb± if3 ;;+:3 ++ S,¢;;fi (Aku kendan
pergi  -mene;ui  Hasan,   I;usa;in,   da;  Ibrm' Ja'f ro,  maha  mereha
memad¢fz.  f%nggr#gr#haJ.  Maksudnya,  memuat  di kendaraanku  apa

yangbisadibawaolehnya.Adariwayatinitidakditentukanjenisyang
mereka berikan dan tidak pula macamnya. Kata raAz./aft (tunggangan)
adalch  unta  baik  jantan  maupun  betina  yang  layck  ditunggangi.
Kchanyakan  penggunaan  kata  ".gr  (memadati)  adalch  apa  yang
dibawa  bz.gfoa/  dan  himar.   Sedangkan  muatan  unta  biasa  disebut
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dengan a/ wasg.  Ibnu Ja'far yang dinaksud di sini adalch Abdullah
bin  Ja'far  bin  Abdul  Muththalib.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  riwayat
Muhammad  bin  Abbnd  dan  Ibnu  Abi  Umar.   Seckan-akan  ketika
mereka  mengetahui  Ali  tidak  memberinya  sesuatu  maka  mereka
menggantinya dengan harta benda mereka sendiri saperti pakaian dan
lairmya sebatas yang bisa dibawa oleh unta tersebut.

21. Orang Mengemukakan Suatu Perkataan di Hadapan Suatu
Kaum Kemudian Dia Ke]uar lalu Mengatakan Hal yang Berbeda

4-J*
:.i; a,-- i;iai;7tii;i.j!T,a£.ap.iiri€

:]ji; f3 rfe &i j± ¢L#i '+ u,¥!
•gj,jlJ3 ,chl ff j; I;|l lii fiJl;: is 1€!3   .*9.I i;; ;1}, j3G

•,d,ji;3 ,ai i; i; k; ift3i .Oi * ;i:i I;is per dy dg!3
c;fyi rife u! i;i: $3 cik ifaf ij;i i d€!3 c|qo, ij' t±££

A,,             ®,•4i±J d
E1

Jal®, ,cJ6, Oy!
E2

7111.   Dari  Nafi',   dia  berkata:  Ketika  penduduk  Madinah
melapaskan  diri  untuk membaiat Yazid bin Muawiyah,  Ibnu Umar
kemudian  mengumpulkan  orangrorang  dekatnya  dan  anaknya  lalu
berkata,   "Sesungguhnya   aku   mendengar   Nabi   SAW   bersabda,
`Ditancapkan  panji  utuk  sedap  pang:khianat  pada  Hari  Kiamat'.

Sungguh  kita  telah  membaiat  laki-lahi  ini  sesual  baiat  Allah  dan
Rasul-Nya.  Sungguh aku tidak mengetahui khianat yang lebih besar
daripada  membaiat  sescorang  sesuai  baiat  Allah  dan  Rasul-Nya,
kenudian  paperangan  dikobal.kan  untuk  melawannya.   Aku  tidak
mengetahui salah seorang di antara kamu memecatnya, dan tidak pula
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berbaiat  dalam  urusan  ini,  melainkan  dia  menjadi  pemisah  antara
diriku dengan dirinya."

;f}: I i;I '+£33 .fiiJt ;i3}3 ;i:i i;I 'Ois~ a' :]j Jia+.I di if
-,,,,,

'rfefyi ;Sit d;i i; d;i a Ji±iej9j c;a.L ;,fro, ,+:33  c`i±;

iinj I+3 ir 3' ,& Jp Lj3 *,Gr 3;i 9,is Ls3 fie d;i cg-

se g3 a c5}€ Si ;3i; Li u: :'jig 't..*oi ii3faj; d;i fe9fj £'£
tiigf I,i &, fry ti£, i 9; pe :=pi foL± ]3€j tLd;
Ggivo,,flo,±;=;,+ro,:;;;t~*€;.+;i;GLfjfi±c-J
•L,Jif l5j

+~ji9i  a,  00£3  c*`fai3  3i±oi3  *~tli  i9r=

•,oOJ}€ a *; a; ui
.o! ,a,3 f thl;

`j! 'JJi5iJ .J! a,3

•,3Sul, j£ u! A,3

7112. Dari Abu AI Minhal, dia berkata: Ketika Ibnu Ziyad dan
Marwan di Syan, Ibnu Az-Zubalr menduduld Makkah, dan para ahli
AI Qur`an menduduki Bashrah, maka aku beran8kat bersama bapakku
kapada  Abu  Barzah  AI  Aslami,  hingga  kami  masuk  kapadanya  di
rumahnya,  sementara dia  sedan9kan  duduk  di  bagian  atas  naungan
rumahnya  yang  terbuat  dari  bambu.  Kami  duduk  kapadanya,  1alu
bapakku  mulal  membuka  pernbicaraan.  Dia  berkata,  "Wahai  Abu
Barzah,  tidakkah  en8kau melihat  apa yang menimpa orang-orang?"
Maka   pertana   kali    yang    aku    dengar    diucapkannya    adalah,
"Sesungguhnya  aku  men8harapkan pahala  di  sisi  Allah bahwa  aku

mulra  kepada  beberapa  kelompok  kaum  quraisy.  Sungguh  kalian
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wahai bangsa Arab berada dalan kondisi  yang telah kalian ketahui
berupa     kehinaan,     kekurangan,     dan     kesesatan.     Lalu     Allah
menyelamatkan dengan Islam dan dengan Muhammad SAW hingga
kaliin  mencapai. apa  yang  kalian  lihat.  Inilah  dunia     yang  telch
menlsak di antara kalian. Sungguh itulah yang berada di Syan, deni
Allah  hanya  berperang  untuk  kapentingan  dunia.  Sungguh  orang-
orang  yang  ada  dihadapan  kalian  ini  demi  Allah  hanya  berperang
untuk  kepentingan  dunia,  dan  orang  yang berada  di  Makkali  demi
Allah hanya bexperang untuk kapentingan dunia."

9#, # uk * ¥ #0, ietlo, :,JC ,®,*0, I,, ii;,ii #

.'®j:rfe;±; #°i3 'eji+; # ij,`dr #3 fe &i j*

7113.    Dari    Hudzaifch    bin    AI    Yaman,    dia    berkata,
"Sesungguhnya orang-orang munafik hari ini lebih bunk dari orang-

orang  munafik  di  nasa Rasulullah  SAW.  Dalulu,  mereka berbuat
secara   sembunyi-sembunyi   dan   sckarang   mereka  befouat   secara
terang-tdrangan."

*j ±fa &i jfa 9Lfi *± j; 'jdii 'odr lil :'u6 'ii;ii if
.,oti.¥i aj ;ife.i 3 i€5 ip.I £6:

7114. Dari Hudzaifch, dia berkata, "Sesungguhnya itu adalch
kemunafikan di nasa Nabi SAW. Sedan8kan sekarang ia adalah kufur
sesudch iran."

Keterangan Hadits:

a3ab oramg yang mengemukakan suaho perkataan di hadapan
suafu kaum kemulian dia ke|uar lalu mengatakan hal yang berbeda).
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Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar,   ;lJ}, j?G :)Z}, £rj4;;; @z.f¢#capha»

untuk  setiap  pengkhianat  sebuah  panjij.  D±  de:1arnnya  disebutkan
kisah Ibnu Umar membaiat Yazid bin Muawiyah. Begitu pula hadits
Abu  Barzch  tentang  pengingkarannya  terhadap  orang-orang  yang
berperang  karena  kekuasaan  dan  kapentingan  duhia.   Lalu  hadits
Hudzaifth  tentang  orang-orang munafik.  Kesesuaian hadits  terakhir
dengan judul bab cukup jelas.  Sedan9kan kesesuaian hadits pertana
dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa mengatakan saat seseorang
tidak    ada    menyelisihi    ketika    orang    itu    ada    termasuk   jenis

pengkhianatan. Pada pembahasan tentang hukum akan disebutkan satu
bab dengan judul  `apa-apa yang tidak disukai memuji penguasa dan
ketika keluar mengatakan yang lain'.

Di  dalamnya  disebutkan  perkataan  Ibnu Umar  yang  ditanya
tentang sescorang mengatckan perkataan di hedapan para pemimpin
berbeda  dengan  apa  yang  dikatakan  sesudah  keluar  dari  mereka,
`Kami  dchulu  menganggap   hal   itu  sebagai  kemunafikan."  Pada

sebarian jalur hadits itu disebutkan bahwa pemimpin yang ditanya in
adalah   Yazid   bin   Muawiyah   saperti   yang   akan   dikutip   pada

pembahasan tentang hukum.

Adapun kesesuaian hadits kedua dengan judul bab ditinj au dqri
sisi bahwa orang-orang yang mencela Abu Barzah menampakkan diri
seolah-olah   bexperang   demi   menegakkan   agama   dan   menolong
kebenaran.    Nanun   pada   hakikatnya   mereka   berperang    demi
kapentingan dunia.

Dalam  perkataan  Ibnu  Baththal  di  tempat  ini  ada  hal  yang
perlu  ditinjau  kembali.  Dia  berkata,  `Terkataan  Abu  Barzah,  sisi
kesesuaiannya dengan judul bab, bchwa perkataan ini tidak diucapkan
oleh  Abu  Balzah  di  sisi  Marwan  ketika membaiatnya,  bahkan  dia
membaiat    Marwan    kemudian    mengikutinya,    1alu    dia    tidak
menyukainya setelah j auh dari Marwan. Baran9kali dia menginginkan
Marwan agar meninggalkan apa yang dituntut darinya demi mencari
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apa   yang   ada   di   sisi   AIlch   di   akhirat   nanti   dan   tidak   malch
mempertahankannya  dengan  cara  bexperang.  Bahkan  dia  sebaiknya
meniru  tindakan  Utsman  yang  tidak  berperang  mempertahankan
khilafin.. Dia tidak memeranri  orang-orang   yang menuntutnya dan

justru membiarkan mereka. Juga saper[i yang dilakukan AI Hasan bin
Ali  ketika  tidck  memerangi  Muawiych  saat  menentangnya \dalam

perkara khilafin. 0lch karena itu, Abu Barzah kurang senang terhadap
Marwan   atas   sikapnya  mempertahankan  khilafch  dan  beaperang.
Selain itu, dia mengatakan kapada Abu Minhal dan anaknya hal yang
berbeda   dengan   apa   yang   dia   katakan   kapada   Marwan   saat
membalatnya."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  klain  yang  menyatakan  bahwa
Abu  Barzah  membaiat  Marwan  tidaklah  benar,  sebab  Abu  Barzah
tinggal di Bashrah dan Marwan menuntut khilafan di  Syam. Karena
ketika  Yazid  bin  Muawiyal  meninggal,  dia  memangril  Ibnu  Az-
Zubair menghadap lalu membaiathya untuk memegang khilafah. Dia
kemudian  ditaati  oleh penduduk  dua kota  Haram,  Mesir,  Ira]s  dan
wilaych sekitamya. Setelah itu dia dibalat pula oleh Adh-Dhahhak bin

Qais AI Fihri di Syan selunihnya kecuali Jordan dan orang-orang- di
sana  yang berasal  dari  bani  Umayyah  serta mereka  yang  memiliki
kapentingan  saperti  mereka.  Hingga  Marwan  pun  bertekad  pergi
menemui    Ibnu    Az-Zubair    dan    membaiatnya    namun    mereka
mencegahnya  dan  membaiatnya  menjadi  khalifth.   Akhinya,   dia
diperangi    oleh    Adh-Dhahhak    bin    Qais    naniun    dia    berhasil-
mengalchkan    Adh-Dhahhak    den    seterusnya    menguasal    Syam.
Selanjutnya dia bergerak menuju Mesir kemudian menguasainya. Lalu
dia meninggal pada tahun  itu juga dan mereka membaiat  anaknya,

yaitu Abdul Malik.
'Keterangan   tentang   masalah   ini   disebutkan   Ath-Thabari

'dengan  sangat jelas.  Ath-Thabarani  medwayatkan  sebagiarmya dari

Urwah bin Az-Zubair, dan di dalamnya disebutkan bahwa Muawiyali
bin   Yazid   bin   Muawiyah   ketika  menjelang   kematiannya,   dia

1

/
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memanggil   Marwan   meriemuinya   dan   dia   disambut   penduduk
Palestina  serta penduduk  Himsh.  Lalu mereka  diperangi  oleh Adh-
Dhahhak   bin   Qais   di   Mary   Rahith   dan   Adh-Dhahhak   terbunuh
kemudian  Marwan  meninggal   sehingga  kepemimpinan  diteruskan
oleh  Abdul  Malik.   Selanjutnya  dia  menyebutkan  kisch  AI  Hajjaj
memerangi Abdullah bin Az-Zubair.

Ibnu Baththal berkata, "Sumpali Abu Barzah atas orang yang
berada di Makkah -yakni Ibnu Az-Zubair- dilakukan karena ketika
Ibnu Az-Zubalr menduduki  Makkah,  setelah dia masuk kepada  apa

yang   masuk    kepadanya    kaum    muslimin,    maka   Abu   Barzah
menjadikan   hal   itu   sebagai   pengkhianatan   darinya,   dan   anbisi
terhadap  dunia.  Abu Barzch dalam kisch Ibnu Az-Zubair lebih kuat

pandangannya  daripada kisali Marwan.  Demikian juga para ahli  AI
Qur`an di Bashrah.  Karena Abu Barzah berpendapat tidak bolehnya
memerangi  kaum  muslimin  sana  sekali.  Dia bexpandangan  baliwa
seharusnya  pemilik  hak  atas  khilafch  menyerahkan  haknya  kapada
yang berseteru dengannya agar mendapatkan pahala di  akhirat serta
dipuji atas sikapnya mengutanakan orang lain atas dirinya, serta tidak
menjadi sebab pertumpchan darah."

Konsekuensi    dari    perkataarmya    bahwa    Marwan    ketika
memegang khilafan maka dibaiat seniua orang. Selanjutnya lbnu Az-
Zubair  membatalkan  baiatnya  dan  mengajak  orang-orang  befoalat
kapadanya.  Setelah itu Abu Barzch mengin9kari tindakan Ibnu Az-
Zubalr yang berperang untuk khilafah setelah sebelumnya menyatakan
ketaatan  kapada  Marwan  serta  membaiatnya.  Padahal  sebenamya
tidak seperti itu berdasarkan apa yang saya sebutkan dan keterangan

papa  ahli  sejarah  melalul  sa»ad-sa»nd  yang  dapat  dipertanggung
jawabkan.   Ibnu   Az-Zubalr  tidak   pemah   sama   sekali   menbalat

•  Marwan.  Bahkan  Marwan  yang  berkeinginan  mcmbalat  Ibnu  Az-

Zubair   namun   kemudian   mengurungkan   keinchannya   itu   dan
mengaj ak manusia membaiat dirinya.

236 - FATHUL BAARI



Pada  bab  ini  inam  Bulthari  mengemukakan  empat  hadits,
yaitu:

Pertama,    '*.!&  'ti  'J..i -Z±.±=3\  ':)Lil  '€±>  ti  a[etika penduduk

Madinch  melepaskan  diri  untuk  membalat  Yazid  bin  Mu'owiych).
Dalam riwayat Abu AI Abbas ASLsarraj  dalani kitab .4f-rarz.ft  dari
Ahmad bin Mani' dan Ziynd bin Ayyub, dari Affan, dari Shakhr bin
Juwairiych,   dari   Nafi'   disebutkan,   `Kctika   penduduk   Madinal
bergabung dengan Abdullah bin Az-Zubair serta memecat Yazid bin
Mu'awiyali,   Abdullah   bin   Umar   mengumpulkan   anak-anaknya."
Sementara dalam riwayat AI Ismalli dari Mu`animal bin Ismail, dari
Hanmnd  bin  Zaid,  di  bagian  awalnya  disebutkan  tambahan  yang
berasal  dari  Nafi',  "Sesungguhnya  Muawiych  menginginkan  Ibnu
Umar membaiat Yazid namun beliau tidak mau.  Dia berkata,  `Aku
tidak memberikan balat untuk dua pemimpin'. Setelah itu Muawiych
mengirimkan   100   ribu   dinam   dan   dia   menganibilnya.   Maka
seseorang   berkata   kapadanya,   `Sesungguhnya   ini   untuk   itu   -
maksudnya,  pemberian  ihi  untuk pembaiatan-'.  Maka  mnu  Umar
berkata,  `Jika dcmi]in,  agamaku  sangatlal murah baSku'.  Ketika
Muawiyah meninggal maka Ibnu Umar menulis kepada Yazid tentang
baiatnya. Pada saat penduduk Madinah memecat."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  penyebabnya  adalah  apa  yang
disebutkan  Ath-Thabari  melalui  sa»ad-nya,  Yazid  bin  Muawiyali
mengan9kat meminpin Madinah  anak  dari  pamannya,  Utsman bin
Muhammad bin Abi Sufyan. Setelah itu sejumlch penduduk Madinah
datang kapada Yazid.  Di  antara mereka Abdullah putra orang yang

jasadnya  dimandikan  malaikat  (yaitu  Hanchalah  bin  Abi  Amir),
Abdullah bin Abi Amr bin Hafsh AI Makhzumi, dan dua laki-laki lain,
maka Yazid memuliakan mereka dan memberi. hadich kapada mereka.
Setelah kembali, mereka membeberkan aib Yazid lalu menyebarkan
isu bahwa dia telah meminum khaner, dan isu-isu lainnya. Setelch itu
mereka  men8himpun  kekuatan  mengusir  Utsman  lalu  melepaskan
baiat  dari  Yazid  bin  Muawiyah.  Ketika  berita  ini  sanpai  kepada
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Yazid,  dia pun menyiapkan pasukan  dan menunjukkan Muslim bin
Uqbah AI Muri sebagai komandannya. Yazid lantas memerintahkan
kepada komandannya agar mengaj ck met.eka untuk kembali, sebanyak
tiga kali. Apabila mereka mau kembali maka itulch yang diharapkan.
Tetapi  bila mereka menolak maka peranrilah mereka.  Kalau kaniu
menang maka bebaskanlch dia untuk pasukan selana tiga hari. Setelah
itu tahanlah tangan-tangan kamu terhadap mereka. Muslim kemudian
bergerak menuju penduduk Madinah dan samp`ai di bulan Dzulhijjch
tahun ke-30 HL dan teljadilch paperangan.

Pemimpin  kaum  Anshar  adalah  Abdullah  bin  Hanzhalah,

pemimpin  Quraisy adalah Abdullah bin Muthi',  sedangkan kabilah-
kabilah   lairmya   dipimpin   oleh   Ma'qil   bin   Yasar   AI   Asy).a'i.
Sebelumnya mereka telah membuat parit di sekitar Madinch. Ketika

pertempuran berlangsung, penduduk Madinah mengalani kekalahan,
dan Ibnu Hanzhalah terbunuh, Ibnu Muthi' melarikan diri. Muslim bin
Uqbch kemudian memberi keleluasaan kepada para prajuritnya selama
tiga  hari.  Akhimya,  sejLmlch  orang  dibunuh  tanpa perlawanan.  Di
antara mereka  adalch Ma'qil bin  Sinan,  Muhammad bin Abi  Jahm
Ibnu  Hudzaifch,  dan  Yazid  bin  Abdullah  bin  Zam'ch.  Lalu  yang
tersisa memberikan baiat kapada Yazid dan menyerahkan keputusan
kapndanya.

Abu Bakar bin Abi Khaitsamah medwayatkan dengan sa»nd
yang  sAOAz.A  hingga  Juwairiyah  bin  Asma`,   aku  mendengar  para
syallch  di  Madinah  menceritakan,  bahwa  Muawiyah.ketika  hendak
wafat, dia memanggil Yazid dan berkata kepadanya, ``Sungguh suatu
hari nanti engkau akan berurusan dengan penduduk Madinah. Apal]ila
hal  itu  teljadi  mcka  sefoulah  mereka  dengan  Muslin  bin  Uqbah.
Sesungguhnya   aku   tahu   nasehatnya."   Ketika   Yazid   memegang
khi|afth maka Abdullah bin Hanzhalah dan sejumlah orang datang

I    Demildan    yang    tercantum    dalam    naskah    yang    menjadi    pegangan

penejemahan. Akan tetapi rmm8kin teriadi kesalahan cetak.  Sebab kejadian yang
dinaks`rd sehanisnya teb.adi di tahun enam puluhan.
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menemuinya.  Yazid  kemudian  memuliakan  mereka  dan  memberi
hadiah  mereka.  Setelch  kembali,  Abdullch  menghasut  orang-orang
untuk melawan Yazid, dia juga mencela Yazid dan mengajak mereka
melepaskan baiat.  Akhimya,  penduduk Madinah menyambut ajakan
tersebut.  Ketika kejadian itu  sanipal kapada Yazid,  dia menyiapkan

pasukan di bawah pinpinan Muslim bin Uqbah. Pasukan ini disambut
penduduk  Madinah  dalam jumlah  sangat  banyak.  Penduduk  Syam
sempat gentar melihat mereka dan tidak suka melakukan peperangan.
Tetapi ketika perang berlangsung, mereka mendengar tckbir di pusat
Madinah.

Kejadiannya,  bani  Haritsin  telah  memberi  peluang  kapad.a
orang-orang   syam   untuk   masuk   melalui   tepi   parit.   Akibatnya,

penduduk Madinch meninggalkan paperangan  dan masuk ke  dalam
kota karena mengkhawatirkan kondisi keluarga mereka,  dan mereka

pun menderita kekalahan, den banyak korban yang terbunuh. Muslim
kemudian membaiat orang-orang dengan syarat keputusan diserahkan
kapada Yazid. Dia yang akan memberi keputusan tentang darah, harta
benda, dan keluarga mereka, sebagaimana yang dia kehendaki.

Ath-Thabarani  medwayatkan  dari  Muhammad bin  Sa'id bin
Rummanah,  bahwa ketika  Muawiyah  menjelang  wafat,  dia berkata
kepada Yazid, "Aku telah membentangkan negeri-negeri untulrmu dan
menundukkan manusia kapadamu.  Tidak  ada yang aku khawatirkan
atasmu     kecuali     penduduk     Hijaz.     Jika     ada     gejala     yang
mencurigakanmu  dari  mereka,  mcka  kirinlah  Muslim  bin  Uqbch
kapada  mereka.   Sungguh  aku  telch  mencobanya  dan  mengetahui
nasehatnya. "                             .

Ketika   penduduk   Madinah   menentang   Yazid,    dia   pun
mengirimkan   Muslim   bin   Uqbah   dan   memberi   keleluasaan   di
Madinah selana tiga hari. Kemudian dia mengajak mereka membaiat
Yazid   dan   menaatinya   dalam   rangka   ketaatan   kapada   Allah.
Diriwayatkan  pula dari  Urwah bin  Az-Zubair,  dia berkata,  "Ketik.a
Muawiyah   meninggal,    Abdullah   bin   Az-Zubair   menampakkan
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pemban8kangan    terhadap    Yazid   bin   Muawiyah,    maka   Yazid
mengerahkan Muslim bin Uqbah memimpin pasukan yang terdiri dari

penduduk Syan. Dia kemudian memerintahkan mereka agar memulai
memerangi penduduk Madinah lalu bergerck menuju Ibnu Az-Zubair
di  Makkah.  Muslim  bin  Uqbah  masuk  ke  Madinah  dan  di  sana
terdapat  sisa-sisa  sahabat.  Dia  lalu  melakukan  pembunuhan  secara
berlebihan.    Setelah   itu    dia   bergerak   menuju   Makkch   namun
meninggal dalam peri alanan."

Ya'qub   bin   Sufyan   meriwayatkan   dalam   kitab   j4f-r¢rz.kfe
melalul sa#ad yang sAariz.A  dari  mnu Abbas,  dia berkata,  ``Kejadian

yang dikandung  surah AI  Ahzaab  ayat  14  ini berlangsung di tahun
enan puluhan,    6jfy' aey°`  lj{;:.  iJ:  6j\£ii  :p  aj;i£  :=j+i  }`3  /Ka/a«

pratsrib]   diserang  dari  segala  penjun,  kermdian  dininta  kepada
mereka supaya murtad. niscaya mereka melakukannya). Mcksndnya.,
sikap   bani   Haritsah   yang   memasukkan  penduduk   Syan  kdyada

penduduk  Madinch  dalan  peristiwa  AI  Harrali."  Ya'qub  berkata,
"Peristiwa AI Hanah teljadi di bulan Dzul Qa'dch tahun 63 H."

AA=Li  /Ora[»g-ora»g .defaf»);¢/.   Ibnu  Tin  berkata,  "Kata  a/

faas)/¢mafo  artinya orang-orang yang dekat dengarmya. Maksudnya di
tempat   ini   adalah   para  pembantu   serta   orang-orang   yang   setia
membela.  Dalam  riwayat  Shakhr  bin  Juwairiyah  dari  Nafi'  yang
dikutip Imam Ahmed disebutkan,  :;; J!` €i> i£?ti i! 'J.:j±£ Jdl a±> d'
'=+=3.tit..'J6.*':i€;=S.*'ai±ii')±=¢±(Ketihaorang-orangmelapashandiridari

balat terhadap Yazid bin Murwiych, Ibrm Umar mengapulkan anak-
anakn:ya dan keluarganya, setelah itw dia mengucapkan syahadat laha
berkata, "Amma ba'dr.")`

*g°,   ii€   ;iji,   j?G   :}Z},   '|r=4;;;   @z.f¢#capha#   #H£#*   sefl.ap

pengkhianat  bendera  di  Hari  Kiamat).  DaL]an  rivayat M:ularnma,1
dr+rmoltoaloken,    *giv  ;Ji±  (Sesuai  dengan  kadar  penglchianatannya).

Sedangkan dalam riwayat Shalchr disebutkan, ?Of  :3ie g* 'Jtij @z.a
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kemudian berkata, `` Ihi adalch pong:khianatan si f iulan. ") Mcksndnya,,
tanda pen8khianatannya. Tujuan penberian bendera adalah membuat

pelakunya   dikenal   dan  .membuka   kedoknya   di   hadapan   semua
manusia.   Dalam  hadits  ini  terdapat  keterangan  tentang  besamya
urusan khianat, baik dari yang memerintah maupun yang diperintah.
Bagian  inilah  yang  dinisbatkan  langsung  kapada  Nabi  `SAW  dari
hadits   di   atas.   Pada   pembahasan   sebelumnya   telah   disebuthan
maknanya,  dalam  `foab  dosa pen8lthianat  bagi  orang  baik  maupun

pelaku   dosa",   di   bagian   akhir   pembahasan   tentang   upeti   dan
kesapakatan sebelum pembchasan tentang awal mula penciptaan.

4,I;;)   `ty    {j§    JS.  (Alas   balat   Allah   dan   Rasul-Nya).

Maksudnya,  sesuai  syarat yang  diperintahkan  Allah  dan Rasul-Nya
berupa  pembaiatan  imam  ®emimpin).  Hal  itu  karena  siapa  yang
membaiat  pemimpin  berarti  telah  memberikan  ketaatan  kapadanys
dan  mengambil  pemberian  darinya.  Keadaannya  mirip  orang  yang
menjual barang dan menganbil harganya. Disebutkan bahwa asalnya
adalah  bila  orang  Arab  melakukan  jual-beli  malra  mereka  biasa
bejabat  tangan  saat  akad  (transaksi).   Begitu  pula  yang  mereka
lakukan  ketika  bersekutu.  Kemudian  mereka  menamal  peljanjian
dengan  penguasa  dan  saling  memegang  kapadanya  dengan  tangan
sebagai   bai'at   Oual  beli).   Dalam  riwayat  Mu`ammal   dan   Shakr
disebutkan,   &1   3iii   ji   (4fus   baz.af   4//aA).   Sementara   Muslim

meriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara magiv ',  6\£56 titi; iicf i+

j£¥i  6£  ij{:j±6  i;jG; a>i ;G a,i  {i`£a!  a  ii±gi if 6;*'3 g*1 ii:t
Q3arangsiapa membaiat i:rna:in dan merri,berikan tangannya serta buah
hatinya maka dia hendeknya mematinya. Apabila seseorang datang
hendak merebut kekuasaanrrya maka penggallah leher yang datang
lebih akhir itu).

frali  ':fro 'Y)  ITidak  ada  khianat  yang  lebih  besar).  Dalan
riwayat Shah bin Juwairiyah dari Nafi' disebutkan,   ?:liil g£>f ir a;3,
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aa± ::±:±' #' ii ii jf ie3 fr3 a;€J 6i ak ,4i;5¥i ca: (se"nggrfrnjja
termasuk khianat paling besar sesudah syirik kapada Allah adalah
seseorang  membalat  orang  lain  alas  bawl  AIlah,  kemudian  dia
membatalkan balatnydy.

Jl±S+   'ti   'Cri   .*   (Kemndian   mengobarhan   iaperangan

qnrfuryqr/.   Dalan   riwayat   Mu`ammal   disebutkan,   ihai;   3'   '`-.'

uMengobarhan untuknya dalam rangka meneranginydy.
iili  fl41e/epashannya/.  Dalan riwayat Mu`ammal disebutkan

den8anredal£:si,'£.S'€j5(MelapaskandiriuntukmembaiatYazid),dan

ditanbahkan,  jql   lii  d  :j>  Ji  (Ate"  meremeAfa»  «rzrsa»  i.»z.).

Sedan8lrmdal:mriwayatShakhrbinJuwainyahdisebutkan,:;i=±i%

+fty`  {XL  a  Si 'Y) 'tiS .;i:g .53jl (Janganlch  salch  seorang kamu
memecat Yazid dan jangan pula berusaha dalam urusan hi».

+h\ i.lL i '8S 'Y) (Dan tidak mengikuti urusan ini). Dendfian
yang dinukil oleh mayoritas periwayat dengan menggunakan huruf J¢`
lalu   ba`.    Sedan8kan   AI   Kasymihani   menggunakan   huruf   ba`
kcmudian}ia[`.

'3£g)S±J:fi\F1S'\`.,(Melainkaniameoyadipemisahantara

dirikudenga-=dirinydy.Mckinya,pe"NIts.Ka;toalfaishalbensal
dari kata /ngAa/a ry4 `z., artinya memutuskan sesuatu. Dalam riwayat
Mu`ammal  disebutkan,  i£`3  ¢±~  `i;i  Jal.I  3J*  ("aha  men/.ndz.

pemisah  apa  yang  ace  antara  diriku  demgan  dirinydy.  Sedani9£;am
dalan riwayat Shakr bin Juwhri)rah disebutkan, i±`J ¢;!` `ii;p 3:g5

(Ia mertyadi pemutus habungan antara aku dengannydy. Dalam hadi:ts
ini  terdapat  kewajiban  menaati  peminpin  yang  telah  dibaiat  dan
larangan  memberontak  kapadanya meckipun befouat  chalin  dalam
pemedntahannya.  Pemimpin  tidak  dapat  dipecat  karena  perbuatan
fasik. Dalam naskah Syu'aib bin Abi Hamzah telah disebutkan hadits
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dari Az-Zuhri, dari Hanizah bin Abdullch bin Umar, dari bapaknya,
sehubungan dengan kisah seorang laki-1ahi yang bertanya kepadanya

®

tentang firman AIlah dalam surah AI Hujuraat ayat 9,   ir ?ftjd>  e!3

\jdy';;;;;j;il(Dan-jikaadaduakelompokdariorang-orangmuk;in

baperB"g), bahwa Ibnu Umar berkata., "Aku tidak mendapatkan pada
diriku   s.esuatu  daripada  urusan  umat  ini   sebagaimana  yang   aku
dapatkan  dalam  diriku  karena  tidak  memerangi   kelompok   yang
membangkang ini saperti dipedntahkan Allah."

Ya'qub  bin   Sufyan  menanbahkan  dalan  kitib  [4f-r¢rz.kA
melalui jalur  lain,  dari  Az-Zuhri,  Hamzah  berkata,  "Kami  berkata
kapadanya,     `Siapa     yang     en8kau     lihat     sebagai     kelompok

pemban8kang?'  Dia -berkata,  `Ibnu  Az-Zubair  telah  membangkang
kapada  orang-orang  itu  -yakni  bani  Umayyahulengan  mengusir
mereka   dari   negeri   mereka   dan   melanggar   peljanjian   dengan
mereka'."

+\€P j{i |Hbef fyz.Aab/. Dia adalal Abdu Rabbih bin Nafi', dan

Auf adalah AI A'rabi. Semua periwayat saz!ad hadits ini adalah orang-
orang Bashrah kecuali  Ibnu Yunus.  Sedangkan Abu Minhal  adalah
Sayyar bin Salanah.

i#.t ;iSoi '+:33 az* £T}i }!! 'ti'j ?flu; 6ij}3 ;u:i c,:! 66 a'
(Ketiha Ibnu Zlyad dan Ma:rwan di Syan, Ibm Az-Zubair menduduki
Makkch,   dan  para  ahli  AI  Qiir`an  menduduki  Bashrah).  Secarar
tekstual,  pendudckan Makkah  yang dilakukan  oleh  mnu  Az-Zubalr
ketika Ibnu Ziyad dan Marwan menduduki Syam. Padahal yang benar
tidaklah demikian. Bahkan dalan perkatann itu terdapat bagian yang
tidak disebutkan. Selengkapnya disebutkan AI Ismaili dari Yazid bin
Zurai',  dari  Auf,  dia berkata,  Abu AI Minhal  menceritakan kepada
kami, dia berkata:   6? jL{ ;b:} i; £fi #3 66 ta' :J6 !\€:I.I ;g t31i

# i;:afju ;,S., 65£W: 65£+.,,,+,33 az* jT3j, ;;, ,+:33 ftijb; 6,jz .,i i;:a€j,
('X;.±a  ¢±  J!  CAbu  AI  Minhal  berkata,  "Keti:ka  zanan  lbrm  Zlyad
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kelunr dari Bashrah, Marwan menghimpun kekuatan di Syan, Ibm
Az-Zubalr menghimpwi keklratan di Makeah, dan orang-orang yqmg
disebut para in all Qur`an menghimpun kedLatan di Basheah, mika
bapakku mengalami kegalouan yang hebat. ')

Seperti  itu pula  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ya'qub  bin
Sufyan dalan kitab 4f-Tarz.Aft, dari Abdullah bin Mubarak, dari Auf,
dia  berkata,  Crj'3  t{>  f\±ll;  613}  i+'3  (Marwa#  me»dz/a"fa.  fyam

dz.mane  dz.a  mendavdefdr.»)/a).  Redaksi  selanjutnya  sama  saperti  tadi.
Untuk  meluniskan  keterangan  dalam  riwayat  Abu  Syihab  adalah
menanbahkan  huruf  waq  sebelum  lafazh,  j;T}l  J!I  C+:3  (JZ>#"  i4z-

Zwbaz.r   mendttdcidr.).   Karena   Ibnu   Ziyad   ketika   dikeluarkan   dari
Bashrah sehingga dia menuju Syam dan tinggal bersama Marwan.

Ath-Thabari   menyebutkan   inelalui   sa#ad-sa7€¢d-nya   yang
secara  rin8kas  menyebutkan,  "Sesungguhnya  Ubaidillah  bin  Ziyad
adalah  peminpin  di  Bashrah  sebagai  wakil  Yazid  bin  Muawiyah.
Ketika sampai kapadanya berita kematian Yazid maka dia berkhutbah
kapada  penduduk  Bashrah  seraya  menyebutkan  apa  yang  teljadi
berupaperselisihanpendudukSyan.PendudukBashrahpunridhajika
dia  tetap  menjadi  pemimpin  atas  mereka  hingga  manusia  sapakat
menunjuk khalifch yang baru.  Maka dia pun tinggal dalam keadaan
saperti  itu  beberapa  waktu.  Setelch  itu  Salanch  bin  Dzu`aib  bin
Abdullah AI Yarbu'i meminta dukungan untuk Ibnu Az-Zubair dan
dibaiat oleh sekelompok orang, Ketika bedta itu sampai kepada Ibnu
Ziyad,  dia  menringinkan  mereka  men8hentikan  gerakan  Salamah
tetapi  mereka  tidek ,mcmenuhi  keinripannya.  Ketika  dia  merasa
khawatir dibunuh maka dia pun minta perlindungan kapada AI Harits
bin Qais bin Stryan yang langsung memboncengnya di malan hari
hingga sampai kapada Mas'ud bin Amr bin Adi AI Azdi dan diberi
perlindungan olehnya.

Selanjutnya tedadi  perselisihan  di  antara penduduk Bashrah
dan mereka mengan8]rat Abdullah bin AI Harits bin Naufal bin Al
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Harits bin Abdul Muthalib yang digelari Babah ulan ibunya Hindun
binti Abu Sufyan- sebagai pemimpin mereka. Akhimya, peperangan
meletus  dan  Mas'ud  berdiri  atas  perintah  Ubaidillah  bin  Ziyad.
Mas'ud terbunuh saat berada di atas minbar di bulan Syawwal tahun
64 H. Ketika peristiwa itu sampai kapada Ubaldillah bin Ziyad maka
dia pun melarikan diri. Mereka kemudian mengejamya dan merampas
barang yang mereka dapatkan darinya.

Sebelumnya,   Mas'ud   telah   mengatur    100    orang   untuk
mengawalnya, maka mereka membawa Ibnu Ziyad ke Syam sebelum
keadaan  menjadi  stabil.  Sesampainya  di  Syani,  mereka  mendapati
Marwan   berkeinginan   berangkat   kepnda   mnu   Az-Zubair   untuk
membalatnya  dan  minta  jaminan  keamanan  bagi  bani  Umayyah.
Tetapi  kemudian  dia  mengurungkan  niatnya.  Lan9kah  selanjutnya
Marwan   mengumpulkan   para   pendukung   bani    Umayych    dan
beran8kat menuju Damaskus.  Saat itu Adh-Dhahhak bin Qais  telch
membaiat penduduk  Syam  untuk  mnu  Az-Zubair.  Begitu pula  An-
Nu'man di Himsh dan Natil di Palestina. Tidak tersisa dari orang yang
seide  dengan  bani  Umayyah  kecuali  Hassan  bin  Bajdal  -paman
Yalid bin Muawiyah- di Jordan bersama para pendukungnya. Maka
teq.adilah  perang  antara Marwan beserfa pengikutnya  dengan  Adh-
Dhahhak bin Qals di Mad Rahith. Adh-Dhahhak kemudian terbunuh
dan  pasukannya  bercerai  berai.   Saat  itu  juga  mereka  membalat
Marwan sebagai khalifch di bulan Dzul Qa'dah."

Abu Zur'ah Ad-Dinasyqi dalam kitab [4f-rczrz.tt berkata: Abu
Mushir Abdul A'1a menceritakan kapada kami, dia berkata, `Dibaiat
untuk  Marwan  bin  AI  Hakam.  Dia  dibaiat  penduduk  Jordan  dan
sekelompok penduduk Danaskus.  Sedan8lran orang-orang yang lain
adalah pendukung Az-Zubair.  Kemudian Marwan berperang dengan
Syu'bah bin Az-Zubalr di Mary Rahith yang bera]chir kemenangan di

pihak  Marwan.  Hasihya,  dia  menguasal  Syam  dan  Mesir.  Masa
pemedntahannya  bertahan  selaria  9  bulan,  lalu  dia  meninggal  di
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Dainaskus.  Sebelun  meninggal,  dia menunjuk  Abdul  Malik  untuk
menggantikamya."

Sementara  Khalifch  bin  Khayyath  berkata  dalan  kitab  i4f-
rarz.ire:   AI   Walid  bin  Hisyan  menceritakan  kapada  kami,   dari
bapahaya  dan  kakeknya  Abu  AI  Yaqchan  serta  selain  keduanya,
mereka berkata, "Ibnu Az-Ziyad datang ke Syam sementara mereka
telah   membaiat   Ibnu   Az-Zubair   selain   pendnduk   AI   Jadiych.
Kemudian    mereka    berangkat    menuju    Mari    Rahith."    Redaksi
selanjutnya sama saperti tadi. Hal ini menolak keterangan sebelumnya

yang  berasal  dari  mnu  Baththal  bahwa  lbnu  Az-Zubair  membalat
Marwan lalu membatalkan baiatnya.

-{;i±\ g+.f i 'Ljrf) q'ara ahli AI Qru`an menduluki Bashrch).

Maksudnya, kaurn Khawarij. Kelompok ini memberontak di Bashrah
sesudch  keluamya  Ibnu  Ziyad  di  bawah  kapemimpinan  Nafi'  bin
lhaaq.   Kemudian  mereka  keluar  menuju  Ahwaz.  Berita  tentang
mereka  dinukil  secara len8kap  olch  Ath-Thabari  dan  laimya.  Ada

yang   berpendapat,   bahwa   maksudnya   adalah   orang-orang   yang
berbaiat  untuk  memerand  mereka  yang  lnembunuh  AI  Husain.
Mereka  bergerak  bersana  Sulaiman  bin  Shurad  dan  laimya  dari
Bashrah  ke  arah  Syam.  Akhinya,  mereka bertemu  Ubaidillah  bin
Ziyad meninpin pasukan Syam dari pihak Marwan. Kelompok ini
terbunul di j4z.»  WrardaA. Kisah mereka telah dipaparkap Ath-Thabari
dan laimya.

S:±=;h\ '-{S+  a,fi  J\., ¢j '€ :=i}1±6  (Aku  kendian  berangkat

bersama  bapaldr  mertyu  Abu  Barzah  AI  Aslqmi)..P±arn Pwa;y?1,
Vazid bin Zurai' di§ebutkan,  j! & th'l :`# ±i> J£ '®6J ap!,i J `Jdi

trfuf6{;pjLq`i3}iv:,ij!*39faaij+±`!3i3rGti>i*F}iiie

rfe` l±:Ff>  S  'Zsa  uBapckku I berkata  kepadaku ndan  dia  seringhali
memoyinya-,  "Beranghatlah bersama hand menemwi laki-laki dari
sahabat  Rasulullah  SAW inn,  kepada Abu  Barzah AI Aslami."  Aku
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kemndian berangkat bersanarrya hingga kami masuk menemulnydy.
Sementara dalan riwayat Abdullah bin Mubarak dari Auf disebutkan,

+J¢&ij±&iJ*;+`i±ideji}iiiij;Ou'ui'yqth9i:d;i'dd3'-tifjS!J},(Bap:id:Lb:;katakepaiaku,"Ber'angkatlah'bersan;kwi

-tak ada bapak baginu~ kapnda lakl-laki dart sahabat Rasulullch
£4W7  I.»z.,   fepada  Aha  BaraaA.')   Sementara  Ya'qub  bin  Sufyan,
menukil  dari  Sukaln bin  Abdul  Aziz,  dari  bapaknya,  dari  Abu  AI
Minhal, dia berkata,  ,j£* d;ii i 6!3 .;pjLql i3}' ¢,i j£ ¢,i a tj£S
•F£131 S) j§p(fi (Aku 1.i.asuk bersana bapckku kepade Abu Barzah AI

Aslant.  Saat itu di kedua telingaku terdapat anting dan aku masih
tergolonganak-anck).

+¢6.c'tiZ8±-,J]?i(Didalannaunganbagianatasrumahnya
)/ng   Jerbz*af   drrz.   bamha/.   Dalan   riwayat   Yazid   bin   Zurai',
ditanbahkan,J*j°l,Tti}£JG-f±'j(PadrfaarI.)/a#gso#gr[£pa#as).Kata

a//trtyo;aA  adalah  bentuk  jamak  dari  kata  aa/I.  (yang  tinggi)  artinya
kanar. Dalam riwayat Ibnu AI Mubaralc disebutkan, ?':)ii ]P ¢ (Dz.

dalam naungan kamarnydy.

`:-.qu.I   iap££:.€   pr"/az.  pembz-caraa»/.   Dalan  riwayat  AI

Kasyminani  disebutkan  dengan  redaksi,  *qu.k  (rento#g  Aadz.ts).

Maksudnya, dia memulai pembicaraan dan meminta kapadanya agar
maceritakan hadits.

`pr ':JiE ':=;;£\, J}, (Sungguh aku mengharapkan pchala di sisi

.4//a#J.  Dalam  riwayat  AI  Kasynthani  disebutkan  dengan redaksi,
Cr€f(AfubewharapprAa/a).DenrikianjugadalanriwayatYazidbin
`,

Zura'.  Artinya,  dia  men8harapkan  palala  di  sisi  AIlal  dan  sikap
marahnya terhadap kelompok-kelompok itu. Sebab cinta untuk Allah
dan benci untuk Allah ten)asuk keimanan.
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\£±C.      /Da/am   feadaan   maxa!A/.   Dalan   riwayat   Sikkin

disebutkan, ¢j. (Sambz./ me»ce/a).

±{:;3\':;===6..+Z3\.,(SungguhhalianwahaibangsaArab).Dalam
riwayatlbnuMubarakdisebutkandengankata,ir+:Jail

•+=)± €fu +lsi) J3 .;±  a)chulu kalian berada pada kondisi

sepein.   Je/aA   fa/z.a7f   fefaA%z).   Dalam   riwayat   Yazid   bin   Zurai'
disebutkan, 6r  i \a$3 .;S  S  rty  j3 upada kondisi yang
kalian berada pada masa Jahiliych kalianD.

is^:Ji3is\:an±{;*;ii:3fin?u:+fa'irf&ib!3ts"»ggrA47haA
telah  menyelamatkan  kanu  dengan  lslan  dan  Muhapmad

.        `r       .1        I.            r7       _W         |!__1___11___          .>'.1{Dalam   riwayat    Yazid    bin    Zurai'    disebuthan,

SL4ny.

a,    b!J

{Sesungguhnya  Allah  meninggika.n  halian).  Akan  disefoatkan  pada.
bagian awal pembahasan tentang belpegang teguh dengan AI Qur`an
dan Sunnah hadits dari Mu'tanir bin Sulalman, dari Auf, bahwa Abu
Minhal menceritakan kepadanya, bahwa Abu Barzah berkata,   &`  b!
•fty(SunggwhAllchte;chm=ejahterakankanuty.

Abu Abdillah -yakni Imam Bukhari-berkata, `Tercantum di
tempat   ini  . dengan    lafazh   );efgfo»z.fo.in    dan   yang   tapat    adalah
nasly8fum.   Silakan  lihat  dalan  catatan  sumber  di  pembahasan
tentang AI I'tichan."

Demikian  juga  yang  tercant`in  dalam  riwayat  AI  Ismaili.
Sedan8kan  dalam  riwayat  Ibnu  As-Sakan  disebutlran  dengan  kata
»nyafum   menurut   versi   yang  benar.   Makna  »akychfm   adalah
mengan9kat   kamu.    Sebagian    lagi   mengatakan    artinya    adalal
meriolong dan menguatkan kanu.

?\±1`., €fi\ '9\'S .0\., (Sesungguhnya orang yang berada di Syam
z.fo/.   Yazid   bin   Zurai'   menambahkan,   6lj;   ¢iz   (Madsndny4,
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A4larw&#).  Sementara dalam riwayat Sukain disebutkan,   c#: giv.I  1;i
'®t3}  (4bdr/ Afa/I.* bz.# A4la7"/ai!).  Akan tetapi redcksi yang pertana

lebih tapat.

i+±bi 6;i a.,jJ.I fqji 3!3 /Ses%nggrA»};a mereha-mereha );¢»g
bertzda  dz. a#fara ham"/.  Dalarn riwayat Yazid bin Zurai'  dan lbnu
Mubarak disebutkan dengan redaksi,   *i 6:}:;}' Jfpr.I  ;Zj':}>  65i?.I  3!
•i'5Xej   (Sesungguhnya   orang-orang   di   sekitar   kanu   mengklalri

sebagai  ahli AI  Qur`an  di  antara  hamu).  SedanBlfan dalam riwdyat
Sukain ulan dia menyebut Nafi' bin AI Azraqulisertai tanibahan
pada bagian akhimya,  i :'J6 .lini C:+I 2)lji 'Y ¢!,¢?'3!

*5t;3irj;€±ii.¢,dlj`3iiirp;£joiu,\i±iii:4fY!

i;fari.df,Wife
iJ30, u,a, g a,3i

(Bapa:idea   berkata   kapadaku,   "Kalou   begitu,   apa   yang   engkou
perintchkan   kepadaku?   Sesungguhnya   a:ku  tidak  melthat   eng:kou
mehimggalkan  seorang  pun."   Dia  berkata.   "Sungguh   aku  tidak
menganggap sebaik-balk manusia hari ini kecuali sekelompok orang

yang mengempiskan perut dari haria orang lain dan serantiasa tidak
menampakhan  diri  meoyaga  darah  mereka. ')  Hal  ±ni  men::urfuildcanL
Abu Barzah bexpendapat lebih utama mengasingkan diri  saat fitnah
dan  tidak  terlibat  pada  satu  pun  dari  paperangan  sesama  kaum
muslimin,   temtama   bila   paperangan   itu   dalam   ran8ka   merebut
kekuasan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang disukal meminta
saran  ahli  ilmu  dan  ahli  agama  saat  teljadinya  fitnah.  Begitu juga
menjadi keharusan bagi ahli ilmu memberikan nasehat kapada siapa

yang  minta  pandangannya.   Faidah   lain  hadits   ini   adalah  boleh
mencukupkan  dalam  mengin8kari  kemungkaran  dengan  perkataan
meski  bukan  dihadapan  pelaku  kemun8karan  supaya  orang-orang

yang mendengar dapat berhati-hati agar tidak tee erumus ke dalamnya.
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'iz=. €giv vi3 .Ot.') @an sesungguhnya  yang berada di Makkah).

Yazid bin 'Zurai'  me'nambahkan redaksi,  £T}l  Jil  jig  (M¢dswdr);a,

Ibrm Az-Zacbair).

+:+ql  J3pl3  J>  @ari  Wra[sfoz./ AJ ,4fadrb/.  Dia adalah Hayyan

Asadi  Kufi  dan biasa disebut Bayya'  As-Sabiri,  tergolong  level  AI
A'masy, clan tetapi meninggal lebih awal.

a+€g ¥  ,#°i  aea.I  3! /seszfnggrAnya ora»g-ora»g mzf»aflk

sa¢f I.nz. /ebz.A  b«rzfk/.  Dalan riwayat Ibrahin bin Husain dari Adam

(gur`i haam Bulchari dalam riwayat ini) disebutkan,  a+ i#°I :,Seed.I `e!
a+]± S}  (Sesungguhnya  orang-orang  muanfik  saat  ini  lebih  burmk

darzpad¢ mereha). Redaksi ini diriwayatkan Abu Nu' aim.
';;:;)  SS  `dr\  j±  `pr  !;;] ±S+  Ja  ¢ada masa Rasulullch

S#W7.   AI   Kamani   berkata,   "hi   berkaitan   dengan   kata   yang
disisipkan,   yaitu   `1ebih   bunk   teinadap   manusia'.   Tidak   boleh
dikatakan  ia  berkaitan  dengan  kata  ganti  yang  menggantikan kata
munafik sebab kata ganti tidak mempenganhi perubahan kalimat."

Ibnu Baththal berkata,  "Hanya saja mereka lebih bunk dsri
sebelunnya karena munafik sebelumnya menyembunyikan perkataan
mereka.  Maka  keburukan  mereka  tidak  berimbas  pada  orang  lain.
Sedangkan munafik  sesudahnya  menyatakan  secara terang-terangan

pemberontakan     terhadap     para    pemimpin.     Sehingga    mereka
menimbulkan  keburukan  antara  kelompok-kelompok  dan  mudharat
punmerembetkapadaselainmereka.Kesesualannyadenganjudulbab
ditinjaudarisisibahwaperbuatanmerekamenampakkankemunafikan
dan   mengan8kat   senjata  terhadap   manusia   adalah   sesuatu   yang
menyelisihi  pemyataan  sebelumnya ketika mereka membaiat untuk
taat."

Ibnu   Tin  berkata,   `"aksudnya,   orang-orang   munafik   di
masanya  menanpakkan  keburukan  yang  tidak  ditanpakkan  orang-
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orang  munafik  sebelumnya.  Hanya  saja  mereka  tidck  menyatakan
kekufuran secara terang-terangan. Tetapi ia hanya berupa isu-isu yang
diucapkan  mulut-mulut  mereka.  Maka  mereka  dikenali  melalui  hal
itu.„

Adapun pemyataan Ibnu Baththal didukung riwayat AI Bazzar
dari   Ashim,   dari   Abu   Wa`il,   "Aku  berkata   kepada  Hudzalfch,
`Kemunafikan sekarang lebih buruk ataukali kcmunafikan pada nasa

Rasulullch SAW?' Dia kemudian memukulkan telapak tangannya ke
dahinya lalu berkata, `Ah, kemunafikan hari ini lebin terang-terangan,
sedangkan  dahulu  mereka menyembunyikannya  di  masa Rasulullch
SA:IV,:,

£\;:±1'd;i:¢@arz.4b"dy-fy¢'ts¢J,NamanyaadalahSulain

bin Aswad AI Muharibi.

aii;ill  :i  @&rz. HwcJzaz/&A/.  Saya tidak melihat riwayat Abu

Asy-Sya'tsa`  dari Hudzalfch pada pembahasan tentang sunch selain
hadits ini.  Lalu saya tidak pula melihathya melainkan melalui jalur
m« 'a//ag. Seakan-akan imam Bukhari bersikap agak longgar karena ia
senakna dengan hadits Zaid bin Wahab dari Hudzalfch yang dinukil
sebelumnya.  Atau mungkin haan Bulchari mendapatkan keterangan

yang menunjukkan pertemuan Abu Asy-Sya'tsa`  dengan Hudzaifch
pada selain hadits ini.

e\23l  a6  fuf!  pra»);a sa/.a  femzf#a#fa#/.  Maksudnya,  ada di

nasa Rasulullah  SAW.  Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Adam
dari Mis'ar yang dikutip AI Ismalli disebutkan,   }3> ji 6Ji9\aj®I  66
';(i:.;)  rfe  ^all  i:e  `ty  +I;)  (Adapun  orang-orcang  munc[fik  di  masa

Rasulullah SAW).

ut.y':JX.fa'S\;SSrfi\tiie(Adapunhariinisesungguhnyaia

adcI/a4  fu/wr  se"dafa  I.ma#/.  Demikian  redaksi  yang  dinukil  oleh
mayoritas. Sedanglran dalam riwayat lain disebutkan,   ji #.1 3i fu'¢
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CJM1.#`  (Hanya  saja  ia  adalah  krfur  atou  iman|.  Derfu:=. pwhb

diriwayatkan  AI  Hunaldi  dalam  kitab  "  Jam '%  bahwa keduanya
adalab   dua   riwayat   berbeda.   AI   Ismalu   meriwayatkan   melalui
beberapa jalur  dari  Mis'ar  disebutkan,  9GJ:}i  :di:  #`  `ij3°`  ji  tLf¢

(Hanyasa/.a!.afro~.nl.adrJafrfurty"esndafr!.man).Mth-adbi±
BisyrmenanbahkandalanriwayatnyadariMis'ar,'J6&1¥ap

¢jsi'Y:'J6g&l'Jfap.rf:;thi¢,q'ife:.#(46dr'%ferfawa,
irhaHabi;berkata,"AkuberfuakapadaAb¥.P-S!.a'.ts:,.ap:^yang";i;:::i;i;;illah;ertowa?"Diamdyowab,"Akutidaktaha.')

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   baran9kali   dia   mengetaliui
maksudnya   sehingga   dia   tersenyun   karena   merasa   heran   atas
hafalamya atau pemahamannya.

Ibnu    At-Tin   berkata,    "Orang-orang   munafik   di   nasa
RasululalSAWberimandenganlisanmerekananuntidckberiman
denganhatimereka.Sedan8kanmerekayangdrtangsesndahnyatelah
dilahirkan dalan Islam dan di atas fitrah. Barangsiapa kafu di antara
mereka mcka dia dianggap murtad aceluar dari agama). 01eh karena
itu,  teriadi  perbedaan  hukun  yang  berkaltan  dengan  orang-orang
murtad   dan   orang-orang  munafik.   Tanpaknya   Hudzaifch   tidak
memaksudkan   penafian   keberadaanyfu   clan   tetapi   dia   hanya
menafikan     kesatuan     hukun.      Sebab      kemunafikan      edalch
menanpckkan      keimanan      dan     menyembunyikan      kekafiran.
Keberadan hal itu mungkin rna di setiap nasa. Hanya saja tedndi
perbedaanhhkurmyakarenaNabiSAWbiasamembujukhatimereka
dan mereka menanpakkan keislanan meski terkadang tampak dari
mereka  indikasi   yang  menyelisihinya   Sedangkan  nasa  sesudah
beliau,   tarangsiapa     menanpakkan   sesuatu  mcka  diberi   sanksi
karenanyadantidakdibiarkandemikemaslahatanmenjagapersatuan
dan  tidak  adanya kebutthan kepada hal  itu.  Sebarian mengatakan
bahwa maksudnya adalch meninggalkan ketaatan terhadap penguasa
temasuk  perbuatan jahiliyah,  sementara  tidak  ada jchiliych  dalan
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Islam,  atau  memisahkan  diri  dari jamaah maka menyelisihi  firman
AIlah   dalam surah Aali hiraan ayat  103,   ljg*< 'YJ rDa# /.aHgrm/&fo

kamu bercerai beral).

22. Hari REamat Tidak akan Terjadi Hingga Timbu] Rasa Iri
terhadap Penghuni Kubur

ul klll fji€ i  :'Jj i3 # &1 utp 9#1 c; ;1;f t;i if
.Lfde u£' i: Iji5 jiii ,i fali 1;

7115.  Dari  Abu Hurairah,  dari  Nabi  SAW,  beliau bersabda,
``Hari kiamat tidck .ckan teTjadi hingga seseorang melewati Jcaburan

orang  lain  laha  berkata,   `Adrhai  sekiranya  aku. yang  berada  di
tempatnya'."

Hderangan Hadits :

Q3ab  Hari Kianat tidak akan terf adi hingga timbul rasa iri
fierfa¢dqp pengftc#„.  fuhar/.  Imam  Bulchari  meriwayatkan  hadits  ini
dari Ismail,. dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari AI A'raj, dari Abu
Hurairah RA. Ismail adalch Ibnu Uwais.

*fo d9` le' 'Jjfe ji}l jfa k}l .J* # ff..mgga seseorang
mele:watt  lwhuran  orang  lalm  lalu berkata,  "Aduhai  sekiranya  aku

}ngi!g   berczda   dz.   fempatry ''/   Maksudnya,   aku   telah   meninggal
sapertinya.

Ilmu  Baththal  berkata,   "Iri  tethadap  pen8huni  kubur  dan
mengharapkan  kematian  saat  tejadi  fitnah  dan  seseorang  khawatir
kehilangan      agamanya     karena     merebalmya     kebatilan      serta

pendukungnya. Begitu pula meiebak kemaksiatan serta kemun8karan.
Naniun ini tidak berlaku umum bagi semua orang nanun khusus bagi
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orang-orang yang baik.  Sedangkan yang lain bisa saja men9harapkan
kematian   karena   musibali   yang   menimpanya,   keluarganya,   atau
dunianya, meskipun tidak ada yang berkaitan dengan agananya."

Hal  ini  diperkuat  dengan hadits  yang dikutip  dalan riwayat
Abu Hazim, dari Abu Hurairah, yang dikutip haam Muslim,   +iL€ 'Y

cri.i lis ¥fo aft g±!' e: :]jifi3 gfe i;;€;i *oi i; ji}| *i £ 6ieuli
';S^S\  .`:.  'pr'ul\   *  ';i)  (Dunia  tidak  aka;  pergi   [hanour]   hingga

seseorang melewati suatu kubur lalu berguling-guling di atasnya dan
berkata,  ``Adwhal sekiranya alou menempati posisi pemilik kubur ini" ,
semenlara tidak ado kapadanya masalch agana, keouali malapctcka
/dct7«.a/J.  Penyebutan kata ra/'zf/ (scorang  laki-1aki)  dalam hadits  ini
untuk  konteks  umum,  karena  perempuan juga  bisa  mengalami  hal
tersebut.

Penyebabnya adalch apa yang disebutkan dalam riwayat Abu
Hazim, dari Abu Hurairch saperti yang dikutip inan Muslim bchwa
tejadi  bencana  dan  kekerasan  hingga  kematian  yang  merupakan
musibch paling besar menjadi remeh bad seseorang. 0leh karena itu,
dia  mencharapkan  yang  lebih  ringan  dari  dua  musibali,  menunt
anggaparmya.  Keterangan  saperti  inilah  yang  ditandaskan  oleh  AI

Qurthubi nanun Iyadh menyebutkannya sebagai suatu kemun9kinan.

Sebagian   pensyarch   kitab   j4/   A4dsAabz.A    mengemukakan

pandangan  yang  ganjil,  dengan  berkata,  `Maksud  `agama'  di  sini
adalah  ibadah.  Mcknanya,  dia  berguling-guling  di  atas  kubur  dan
men9harapkan   kematian.    Adapun   yang   mendorongnya   berbuat
demihian adalah bencana."

Namun pemyataan tersebut ditanggapi oleh Ath-Thaibi, bahwa
memahami  `agama'  di  sini  dengan makna  yang  sebenamya  adalah
lebih  utama.   Mcksudnya,   sikapnya  men8harapkan  kematian  dan
berguling-guling    di    atas    kubur   bukan   karena   musibah   yang
menimpanya dari seri agama, bahkan dari sisi dunia.
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Ibnu  Abdil  Barr berkata,  "Sebagian ulama menduga bahwa
hadits  ini  bertentangan  dengan  larangan  men8harapkan  kematian,

padahal tidck demikian. Hanya saja hadits ini menyatckan baliwa hal
saperti   itu   akan  tedadi  karena  beratnya  bencana  yang  menimpa
manusia berupa rusaknya agana, atau lemahnya, atau takut agamanya
hancur, bukan karena mudharat yang menimpa fisik."

Ini mengesankan seakan-akan maksud larangan tersebut adalah
mengharapkan kematian karena danpak negati`f yang ditimbulkannya

pada tubuh. Sedan8kan karena dampak negatif yang berkaitan dengan
agama maka tidak mengapa. Pandangan ini telali disebutkan juga oleh
Iyadh sebagai satu kemungkinan.

Ulama lain berkata, "Tidck ada pertentangan yang ditangkap
dari riwayat ini dengan hadits larangan mengharap kematian, karena
larangan  itu  sangat tegas  dan riwayat  ini  hanya berupa pengabaran
tentang  dahsyatnya  keadaan  yang  clan  teljadi  sehingga  seseorang
berharap  seperti itu. Namun tidak ada persoalan tentang hukumnya,
tetapi ia disebutkan untuk menjelaskan keadaan yang akan teri adi."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  bisa  saja  hukum  diambil  dari
isyarat pada  lafazh,  ;fro®l  S  fuf!  Linl  *  ;r€l'3  (r!.drfr clda  hal.f¢#ny¢

dengan  agama,  tetapi  ia  hanyalah  keduniaan),  sehaito  ±a. diseha+ken
dalam konteks celaan dan pengin8karan. Di dalamnya terdapat isyarat
bila hal  itu dilakukan karena agana,  maka menjadi  texpuji.  Hal  ini
diperkuat dengan perbuatan sejumlah ulana salaf yang mengharapkan
kematian saat telj adi kenisckan agama.

An-Nawawi berkata, "Tidak ada yang makruh dalani hal itu.
Bahkan ia telah dilakukan sejumlah ulama salaf saperti Umar bin AI
Khaththab, Isa AI Ghifari, Umar bin Abdil Aziz, dan lainnya."

AI Qurthubi berkata, "Dalam hadits ini terdapat isyarat bchwa
fitnah dan kesulitan yang  sangat  akan teriadi  hingga urusan  agama
terabaikan.   Tidak  ada  perhatian   seseorang  kecuali   unisan  dunia,
kehiduparmya,  dan  apa yang berkaitan dengannya.  01eh karena itu,
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ibadah  menjadi   sangat   agung  pada  masa-masa  teljadinya  fitnch.
Seperti  diriwayatkan  Muslim  dari  hadits  Ma'qil  bin  Yasar  secara
marfu',   ¢S,-.,'jFS  giv  a -ti>l;;I  (Itadch  saat  terjadi harj  seperti

hijrchkapadaku).

J;;}\  ji ',S:}\ a:;i  J=  (Hingga seseorang melewati kubur
orang  /az.#J.  Disimpulkan  darinya bahwa harapan  seperti  itu  hanya
teljadi saat melihat kubur. Nanun ini bukan yang dinaksud, bahkan
di dalamnya terdapat isyarat betapa kuatnya harapan ini, karena orang

yang berharap mati biasanya disebabkan oleh kerasnya musibah yang
menimpanya,  dan musibah  itu  terkadang menjadi  ringan ketika  dia
melihat kubur dan keadaan dalam kubur, sehingga harapannya untuk
mati menjadi berkurang. Apabila ada orang yang tetap berharap mati
meski  telah melihat kubur,  mcka ini  menunjukkan betapa hebatnya
keadaan yang menimpanya. Karena harapannya tidak clan berkurang
meski  telah  menyaksikan  kengerian  di  kuburan  serta  kedahsyatan
kondisi yang teriadi di dalamnya.

AI Hakim meriwayatkan dari Abu Salamah, dia berkata:   tJie

at li ,: tha, ?i `qij*' q itl
+ai" ir *+i J'; '+i pJ]', 3
Lffa rf' :'J# ±i ± pet

:'jdi {6i!3i bf rfel *` :tjii 6iif e:i
•g£; ri, t€,il',3 .trf

•jsf u\ (Aku permah berkunjung

kapada  Abu  Hurairah   dan  berkata,   ``Ya  Allah,   sembuhhan  Abu
Hurairah. "  Dia berkata,  ``Ya Allah, jangan penwhi permintaannya.
Apabila enghau bisa wahai Abu Salc[mah maka matilah. Demi yang

jivaha berada di tangan-Nya, akan datang kepada para ulama suatu
zaman, kematian lebih disuha salch seorang mereha daripada emas
merah.   Sunggu,h  salah   seorang  mereka  akan  mendatangi  kubur
saudaranya dan berkata, 'Adwhal sckiranya aku pada posisinya'. 'r)

Pada pembahasan tentang  fitnah telah disebutkan hadits dari
riwayatAbdullahbinAsh-Shamit,dariAbuDzal,diaberkata:bi±lp}£
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`,,j£ 66= i?,

J+i :`J6tf¥fi      ar,;3;

ei± apca.I ji cjl` e :3ey°i #
u$ 6. ..'::fi (Hampir saja teTjadi jenazah

yang dibowa melewati sekelcimpok orang di pasar, lalu keti,ka jenazah
itu dilihat oleh seorang laki-laki, dia pun menggelengkan kepalanya
seraya  ber:kata,  ``Adwhal  sekiranya  aku  bereda  pnda  posisi  orang
ini."  Aku  berkata,  "Wahai  Abu  lriar,  sungguh  itu  karena  sebunh

perkara yang sangat dchsyat. " Ira ber:kata, ``Benar.'r)

23. Masa Berubah Hingga Berhala Disembah

a± &i 'g£J ;1;3 j{i cjfi :rij.i i; 1; 'j6 :'uj =,;3j,
'L+,i:zj ug-'a>thl iji€ 'Y  :'Jj-*'j # &1 jt &i JjL;

ljJ'J jl c/JS i;;6 'i=4£±j.I j;3 .;:4{;tj°l c5; j£ Lr°js ,(=| Lgzf-,-,           _,         ,

.ifeLfi®i c2 'eji;;

7116.  Dari  Az-Zuhri  dia  berkata:   Sa'id  bin  AI  Musayyib
berkata: Abu Hurairah RA mengabarkan kapadaku, bahwa Rasulullah
SAN  basaloha,  "Hart  Kiamat  tidak  akam  tdyadi  hingga  bokong-
bokong   perempuan-perempuan   Dons   bergoncang   pada   Dzu   AI
Khalashah."

Dzul AI Khalachal adalah berhala Daus yang mereka senbah
di nasa jalriych.

kfli iji€ i :'jj i3 # &i jfa aii 'jjL; Oof ;£3 d;i *
I,

.:ca +di 'ejij; 'odr ir Ji; ii; cg-
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7117.   Dari   Abu   Hurairah   RA,   bchwa   Rasulullah   SAW
bersoltoda.  "Hari Kianat tidck clan terjadi hingga seorang laki-laki
deri Qahthan menuntun manusia dengan tongkatnya. "

Eleterangan Hadits :

q3ab masa berubah hingga berhala disembah). Pada. batolto hil
Imam Bulchari menyebuthan dua hadits, yaitu:

Pdrlanlq hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Abu
AI Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin AI Musayyab.

€Ji3ll  *  @a„.z. j4z-Zwhrl).  Pada salah satu riwayat Az-Zuhri

diseun£:n,`€;:}\S>{Az-Zuhrimenceritahankepadaku).

C+j£:z=f    j>     ff7inggq    bergowca»g).     Maksudnya,     saling

memukul safu sama lain.

a:i±ii\   q;.?   J3   (Atas   Dzu  AI  Khalashah).  Dalam  rivayat

Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikutip nnan Muslin disebutkan,  tf} J:i>
-X±±il (Di sekitar Dzu AI Khalashch).

Jj:> '-a;i;6 a:i:;i}  fr) (Dan Dzu AI Khalashch adalah berhala
Dan/. 'Maksudnyay  patung mereka.  Kalinat,  6:)aaz  `J6  ¢}.`  a;ang

d!zfu   mereha   »zenye7»baA)   dischutkan   tanpa   menyebutkan   objek.
Semeintara dalam riwayat Ma'mar dischutkan, }3S \al=f \:i. 6\+J (Ja

adalch patwmg yang disembch oleh sulou DausD.

a;}p\aJ.I   j       PZ.   p!aso  /.chz./fy^afty.   Ma'mar   rienambahkan

kalinat, 3'6 (DZ Z12Z)arch), yaitu perkampungan yang terletak antara

Thaif dan Yaman, yang ditempuh selana enam hari pebalanan. Inilah

yang dijadikan perumpaan dalam perkataan mereka,   j> a'¢ ir 53ii

Twi` (Lebih mndah daripada Tabalch bagi AI HatiofD. Pe:[lrm:paan
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ini muncul karena ia adalah negeri pertama yang diperintah olehnya.
Ketika telch dekat kapadanya maka dia bertanya kepada orang-orang

yang ada bersamanya tentang negeri yang dituju. Mereka menjawab,
"Ia  berada  di  batik  bukit  kecil  itu."  Mendengar jawaban  itu,  dia

befoalik pulang lalu berkata, `Tidck ada kebaikan bad negeri yang
berada di balik bukit keeil itu."

Perkataan  penulis  kitab  .4/  MafAa/z.'  menunjukkan  bahwa
keduanya adalah dua tempat yang berbeda. Menurutnya, Tabalah pada
hadits di atas bukan Tabalah dalam kisah AI Hajjaj. Tetapi perkataan
Yaqut mengindikasikan bahwa keduanya adalah  sama.  01eh karena
itu, dia tidak menyebutkan dalam penbahasan daerah memiliki nana
yang sama. Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur ini disebutkan,
"Sekarang terdapat nmah yang dibangun dan tertutup."

mnu Tin berkata, `Di dalamnya tcndapat penberitahuan bchwa

pereinpuan-perempuan    Daus    akan    menaiki    hewan-hewari    dari
berbagai negeri menuju patung tersebut. hilah yang dinaksud dengan
goncanganbokong-bokongmereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mun8]rin juga maksudnya adalah
mereka  berdesak-desakan  sehingga bokong  satu  orang  menyenggol
bokong orang lain saat thawaf di sekitar patung itu. Semakna dengan
hadits  ini,  AI  Hakin  menyebutkan  deri  Abdullah  bin  Umar,  dia
berkata: 3:4i;±j.I tf} j> £¢ +i f\=*; CrfLf glfu€ g isti}l i:?:' q (Ha"

Krdmat   tidak   akan   tdyadi   hingga   pundak-pundak   perempuan-
perempuan  bani  Amir  saling  mendorong  di  Dzu  AI  Khalashah).
Begitu pula riwayat Ibnu Adi dari Abu Masy'ar, dari Sa'id, dari Abu
Hurairah secara mazpez ', €3ijl3 tJful a;;£ g is\1!I ij:;S q a:a„ Kz.amaf

tidak clan terjadi hingga Latta dan Uzza disembch).

Ibnu   Baththal   berkata,   `Hadits   ini   dan   yang   semakna
dengannya tidak menunjukkan bahwa agama di  selumh pemukaan
bumi lenyap  sehingga tidak tersi§a sedikit pun. Karena telah dinukil
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secara akurat bahiva Islam akan eksis hingga Hari Kianat. Hanya saja
ia menjadi lemch dan kembali asing saperti awal mulanya."

Selanjutnya dia meny`ebutkan hndits,  6jS,tit ¢ii a? :i56 Jlj 'Y
I;Sil J3 (Senantiasa ado satu kelompok dart unatku yang bexperang

dz. afus kebenartz»J. 'Dia berkata pula, "Jelas balwa dalam hadits ini
terdapat  pengkhususan bad  hadits-hadits  yang  lain,  dan kelompok

yang  eksis  dalan  kebeharan  berada  di  Baitul  Mapdis  hingga  Hari
Kianat.  Dengan demikian, tedadilah pelpaduan  antara hadits-hadits
yang ada."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  dalil  yang  dia kemukakan tidak
tegas  menunjukkan  bahwa  kelompok  itu  eksis  hingga  tedadi  Hari
RIanat, hanya saja di dalannya disebutkan, gbl Jii chz ; prz.»ggB

dafzzng wrzda» 4//aA/.  Maka mun8lrin maksud `urtisan Allch'  edalal

yang disebutkan tentang pencabutan run ka`m mulrminin yang tersisa.
Makna secara tekstual dari hadits tersebut juga menunjukkan bahwa
orang-orang  yang  disebut-sebut  berada  di  Baitul  Maqdis.   Akhir
keberedaan mereka adalah orangrorang yang tinggal bersana Isa putra
Maryan,  kemudian setelch Allah mengirim angin yang baik, mcka
mh setiap  orang mu]min dicabut hingga yang tersisa hanya orang-
orang yang burck.

Imam Muslin meriwayatlcan dari Ibnu Mas'ud secara marff ',

dra\ )I,?  J3 .Y`._'TE¢Jl '?fi '¥ (IIari Kianat tidak akan terjadi kecuali
afas sebt.r"A-btf7nd ma»usz.a/. Peristiwa ini hanya teriadi saat matahari
terbit dari tempatnya terbenam, dan hewan yang aneh itu telah keluar,
serta  semua tanda-tanda besar  Hari  Kianat.  Telah  disebutkan juga
bahwa  tanda-tanda  Hari  Kiamat  yang  besar  sama  seperti  untalan
bijian,  apabila penSkatnya putus maka yang lain akan jatuh secara
berurutan  dengan  capat.  Keterangan  ini  disebutkan  dalam  riwayat
Imani Ahmad dari in"rsa/ Abu Aliych, ja:ii 3;p d \air tju.~Yl (r¢#dr-

tanda kianat itu semuanya berlangsu;g dalan masa enan bulanb.
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Sementara  dalan  riwayat  Abu  Huralrah  disedutkan,  j€2j  i3,fu:  j

(Dalam masa delapan bulanD.

Imam   Muslim  telah  meriwayatlran  -setelah   hadits   Abu
Hurairah-  dari  Aisyah,  suatu  keterangan  tentang  masa  terjadinya

peristwia tersebut, redaksinya adalch,  tJful la±' P 3\€E13 :):Ill `+aiz i

a;`jfr) (Slang dan malam tidak akan berakhir hingga Lata dan Uzza

dz.sembaA/, 1alu di dalamnya disebutkan,  e i; :|r j± :& tej &1 'i:.i:!{

*5uf +i, j'; 6*± ¢ 3> 'y # j±: pa;i; ;9 ,js> ;9 g `Jdfa ap
(Allah kemudian mengirimkan angin yang balk himgga semua orang
yang dalan ha[tinya terdapat keinanan seperti biji sowi ineninggal.
Sehingga yang tersisa adalch orang-orang yang tidak ada kebalkan
dalan  dirinya.  Setelch  itu  mereka  kembali  kepada  agama  lelwhur
meriha).

inan Muslin meriwayatkan pula dalam hadits Abdullah bin
U"AI slcoara marf u',   Sji S 'Jle;5§l 't}1 a)ajjal clan kelunr dalan

«m¢ffu/,  lalu di  dalamhya  disebutkan,    ails  ij.~J;  trf:  ;..e5  &`  ::-i;a

i;ji3%?tlipeir;s3e:GJJ;&iL};+:.:dy?+€i::±±:*'taz}as
a::aj .Y! Pta;I 3i j± J9 g 'Jfe ¥ a .Jii 5jp)ql *3 taJJafr fem%dl.am

mengirin   Isa   Ibm   Maryan   laha   dia   mengejar   Dajjal   dan
membunuhnya. Selc[kyutnya orang-orang tinggal selana dyuh tahan.
Lalu Allah mengirimkan angin sejuk dari arch Syan, sehingga tidck
tersisa  seorang  pun  yang  di  dalam  hatinya  ada  kebaikan  atou
keimanan sebesar biif i di muka bu:mi melainkan diref tggutnya). Sctctth
itudisebutkan,'¥36j*'oSifqftli!iri3#1fedy.al31*j;;i

j#i  e  'a;  +:  {963q`  3sfa;  *;ts  a\£;:ill  ap'  :;a:;i  t,:<:i  '®j#;
(Sehingga tinggallch manusia-manusia bunk yang ringan bagalkan
burung   [dalan  berbuat  kejahatan]   dan  perilalou  binatang  buas
[dalan permusuham] . Mereha tidak mengenal yang makrrf dan tidak
prla  menging:kari  yang  munghar.   Akhi:rnya  syetan  menampckkan
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wlyud   kepada   mereka   dan   memerintahkan   mereha   menyermbah
berhala. Setelch itu sangkahala ditiup).

Dari  keterangan  ini  tampak  bchwa  maksud  `urusan  Allah'
dalam  hadits,  :L!d  'Jl}€  i  (Senanfz.crsa  ;da  Safo  fe/ompof)  adalah

teljadinya  tanda-tanda besar kiamat  yang  diiringi  teq.adinya kiamat
dan j arak waktunya hanya beberapa saat.

Hal  itu  diperkuat  dengan  hadits  haran  bin  Hushain  yang
diriwayatkan secara marrty ',  6!!£® 8*j°l j> 'e*,6;J ¢i{ ir iii6 'jlj 'v

J&.u\ .\L::i:I '#+ft S .\Lii')a .i+ j£ (Akan senantiasa ada satu kelompok

dari  umatku  yang  berperang  di  atas   kebenaran,  mereha   selalu
menang atas orang-orang menentang mereha, hingga generasi akhir
me7-eha 7»emero7zgz. Daj/.a/J. Hadits hi diriwayatkan Abu Daud dan AI
Hakim. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebenaran takwilan yang
telah  saya  kemukakan,  karena  orang-orang  yang  mcmerangi  Dajjal
akan bersama Isa setelah Dajjal terbunuh. Kemudian angin yang baik
dikirimkan  kapada  mereka  sehingga  tidak  tersisa  sesudah  mereka
kecuali orang-orang yang buruk, saperti yang disebutkan.

Sehubungan   dengan   ini,   saya  menemukan   diskusi   antara
Uqbali  bin  Amir  dengan  Muhammad  bin  Maslamah.  AI  Hakim
meriwayatkan  dari  Abdulrahman  bin  Syammasah,  bahwa  Abdullah
bin.Amr terkata:   afafl.I Pi be ¥ a i;tj°i ji* j£ .¥! fatli i;§ i

(IIari Kianat tidak akan tdyadi kec'unli atas sebu"kbu"k ciptaan,
mereha lebih bunL,k daripada orang-orang jahiliych). Ueytoaln,tin Amir
berkata, "Abdullah lebih tahu apa yang dia katakan. Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda,  a.j?® &1 ;i j£ 6jfqui£ ;i a? -a;:\a£ 'Jlj a

ar-i j£ F3 istl, j> }{21`6 bi a;if a /Hfa» sena»fz.asa ado
satu kelompok umatku yang berperang di atas agama Allah, mereka
senandasa  menang.  Orang  yang  meneTttang  mercka  tidak  sampai
merimbulkan  mrdharat  bagi  mereka,  hingga  datang  Hc[ri  Kiamat
kapada mereka, sedang mereka dalam keadaan saperti itu). AIbdr"ch
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berkata,  "Tentu,  Allah  mengirimkan  angin  yang  aromanya  seperti
kesturi,  sentuhannya  saperti  sutra,  ia tidak meninggalkan  seseorang
dalan hatinya keimanan sebesar satu bijian melainkan direnggutnya.
Kemudian yang tersisa adalah manusia-manusia yang buruk dan Hari
Kiamat telj adi pada mereka."

Atas dasar ini, mcksud hndits Uqbah, Qingga datang kepada
mereka kiamat) adalch, kiamat mereka masing-masing, yaitu kematian
mereka saat angin tersebut bertiup.  Sebagian penjelasan masalah ini
sudah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang kelembutan
hati   saat   membahas   tentang  hadits   matahari   terbit   dari   tempat
terben-ya.

Jred«¢, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Abdul
Aziz .bin Abdullah,  dari  Sulainan,  dari  Tsaur,  dari  Abu AI  Ghaits.
Abdul  Aziz bin Abdullah  adalch AI  Awaisi,  Sulainan  adalah lbnu
Bilal, Tsaur adalah Ibnu Zaid, dan Abu AI Ghaits adalah Salim. Sa"¢d
hadits iri semuanya berasal dari Madinah.

ulbi .c# `,J}:) 't:j*i S (IIingga seorang laki-laki keluar dart

g¢fo/faa#J.    Penjelasannya    sudah   dipaparkan   pada   bagian    awal
pembchasan tentang keutanaan suku Quraisy.

AI   Qurthubi   dalan   kitab   j4f-radzfa.rczft   berkata,   "Lafazh
`menuntun manusia dengan tongkatnya' , adalch kiasan kekuasaarmya

terhadap mereka dan ketundukan mereka terhadapnya, bukan ton8kat
itu   sendiri.   Hanya   saja   penyebutan   tongkat   ini   menunjukkan
kekerasannya    dan    kebengisannya    terhadap    \mereka.    Sebagian
mengatakan bahwa dia menuntun mereka dengan ton9katnya dalam
arti yang sebenamya, seperti unta dan hewan temak dituntun, karena
kasamya perilakunya dan kerasnya pemusuhannya. Baran8kali laki-
1aki yang dimaksud adalah Jahjah yang disebutkan dalan hadits lain.
Asal  kata  Jahjah  adalah  teriakan.   Ia  adalah  si fat  sesuai   dengan

p enyebutan tongkat. "
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Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   menolak   kemungkinan   ini,

pemyataan  dalani  hadits  itu bahwa  dia berasal  dari  Qchthan,  maka
secara  tekstual  ini  menunjukkan  bchwa  dia  berasal  dari  kalangan
orang yang merdeka. Kemudian penyebutan Jahjah berasal dari rna"/a
-seperti  diterangkan sebelumnya- dan muncul sesudah AI Mahdi
dan  menempuh jalannya,  menunjukkan  bahwa  dia  bukan  laki-1aki

yang  dimaksud  dalam hadits  di  atas.  I,alu  saya menemukan  dalam
kitab  4f-rz/.a#  karya  Ibnu  Hisyam,  keterangan  yang  bisa  diketahui
darinya -jika terbukti akurat- nana laki-1aki dari Qahthan tersebut,
peri alanan hidupnya, dan nasa kemunculannya.

Disebutkan bahwa Imran bin Amir adalch seorang raja yang
ditaati  dan  tukang  tenung  yang pandai.  Konon,  dia pemah berkata
kepada saudaranya Amr bin Amir -yang terkenal  dengan  sebutan
Muraifiqi-  ketika  menjelang  kematiannya,  "Sesungguhnya  negeri
kamu  clan  dihancurkan.  Allah  memiliki  dua  kemurkaari  dan  dua
rahmat    bagi    penduduk    Yanan.    Kemurkaan    pertama    adalah
kehancuran bendungan Ma'rib yang mengakibatkan kerusakan parah
bagi  negeri  Yaman.  Kemurkaan  kedua  adalah  pendudukan  bangsa
Habasyah terhadap negeri Yaman. Sedan9kan rahmat pertama adalah
diutusnya Nabi SAW dari arah Tihanah yang bemania Muhanmad,
Beliau   diutus    dengan   rahmat   dan   mengalahkan   pelaku-pelaku
kesyirikan. Rahmat kedua, apabila Baitullah dihancurkan, maka Allah
mengutus scorang laki-1alri yang disebut Syu'aib bin Shalih, lalu dia
membinasakan mereka yang  men8hancurkan Ka'bah  dan  mengusir
mereka, hingga keinanan tidak tersisa lagi di muka bumi kecuali di
negeri Yanan."

Sebelumnya telch  disebutkan pada pembahasan  tentang  haji
bchwa   Ka'bah   tetap   dijadikan   pusat   pelaksanaan   haji   setelch
keluamya    Ya`juj    dan  .Ma`juj.    Telah    disebutkan    pula    cara
mengompromikan antara hadits ini dengan hadits,   3 g is\1Jl ij:; 'Y

;:aaj°` a€ cri.+I ji qr]*| iat°i 3i3 'l:ji a+; prarz. Kz.amaf fz.daA aha»
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terjadi hingga haji tidak lagiv drlaku:ken di Battullch, dan Ka'bch clan
dihancurkan  oleh Dzu As-Sowiqatatm yang berasal  dari  Habasyah).
Jika diurut maka ketika bangsa Habasyah men8hancurkan Baitullal,
seorang   dari   Qahthan   keluar   memerangi   mereka   dan   berhasil
membinasakan mereka.  Sementara orang-orang mukmin sebelumnya
melakukan haji di masa Isa setelah keluamya Ya`juj dan Ma`juj serta
kebinasaan mereka. Sedan8kan angin yang merenggut ruh-ruh orang-
orang mukmin memulal dari orang-orang yang masih hidup sesudah
Isa lalu mengarah ke Yanan.

Mungkin juga hal ini dijadikan penafsiran bagi sabda beliau,

?Li;i aG.¥` rrma» ado/aA yama»/, maksudnya adalah iman teralchir kali
ditemukan di negeri Yaman setelah ia hilang dari semua negeri yang
ada di pemukaan bumi. Imam Muslin meriwayatkan hadits tentang
orang  Qahthan  sesudah hadits pen8hancuran Ka'bah  oleh  Dzu  As-
Sawiqatain.  Baran8kali  dia mengisyaratkan kapada pandangan tadi.
Pada  akhir pembahasan  tentang  hukum  -ketika  membahas  hadits
Jabir  bin  Samurah  tentang  dua  belas  khalifth-  akan  disebutkan
sebagian masalah yang berkaitan dengarmya.

AI  Ismaili berkata di tempat  ini,  "Hadits  ini  tidak  memiliki
kaitan dengan judul bal] sedikit pun."

Sementara   Ibnu   Baththal   menyebutkan   bchwa   Muhallab
memberi jawaban, bahwa hubungannya ditinjau dari sisi keberadaan
orang  Qahthan  yang  ban8kit  tersebut,  bukan  berasal  dari  keluarga
Nabi SAW dan tidak pula berasal dari suku Quraisy yang dibed hck
oleh Allah memegang khilafch. Ini merupckan perubahan masa yang
sangat  besar  dan  perombakan  hukum-hukum  dimana  orang-orang

yang  tidck  layak  ditaati  dalam  perkara  agana.  Kesimpulannya,  ia
sesuai  dengan  badan  awal  hadits,  yaitu  tentang  perubahan  zaman.
Perubahannya   lebih   mencakup   hal-hal   yang   mengarch   kapada
kefasikan  dan  puncaknya  adalah  kekufuran.  Kisah  orang  Qchthan
sesuai dengan perubahan dalan hal kefasikan. Sedan8kan kisah Dzul
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Khalashch berkenaan' dengan pembahan nasa yang berkaitan dengan
kekafiran.

Kisali  tentang  orang  Qchthan  dijadikan  sebagal  dalil  yang
menjelaskan   bahwa   khilafch   boleh   dipegang   oleh   orang   selain

Quraisy.  Namun Ibnu AI Arabi memberi jawaban bahwa ia sebagai
peringatan clan keburukan kondisi akhir zaman dinana orang-orang
awani  naik  ke  derajat  istiqanah.   Sehingga  tidak  ada  dalil  yang
mendukung  klain  tersebut.  Tidck  pula  bertentangan  dengan  hadits
bahwa para imam berasal  dari  Quraisy.  Pembahasan  detail  tentang
masalah ini akan dijelaskan dalam bab para pemimpin dari  Quraisy

pada awal pembahasan telitang hukum.

24. Munculnya Api

;±=j€3i`3£ili±iffJ;i:i3#&ij;S#iJj:Lrf]j3
•+jl., j! cj,al., * +a,

Anas  berkata,  Nabi  SAW  bersabda,   `Ta#da-fa"dr  fa.amaf
yang pertama adalah munculnya api yang menghalou manusia dart
Maryriq ke Maghrib. "

&i 'jjl; .of ;1;; j!i jJli :rij.I i; ie+ 'Jj €+i}l L£

rf;i ir 3L` €fr€ ug- kthi iji€ i  :]j *3 # '&, i;
.c# j!¥l 'eGi ;u±£  tjfty.I

7118.  Dari  Az-Zuhri,  Sa'id bin  AI  Musayyab  berkata:  Abu
Hurainh   RA   mengabarkan   kapadaku,   bahwa   Rasulullah   SAW
beastoda,  "Hart Kiarrlat tidak akan tdyadi hingga api muncul dart
negeTi Hiif ae dan menerangi leher-leher unto di BushTa. "
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t,ii.I :±i;j!T :;i3 ±fe &i jfa &i JjL; 'jj :'uj ;i;3 df if

. fe iif ®k2i' it ::±; iij t+; ir i ir :r=;; ®Ji

:3f tj if ffSl c£ 3111 j G€¢+ }1 1:;: l£:SL13  :i±i: Jj
T,

a j= * :ri±' :]6 i;i °y! ife i3 # &i jfa g#I L£`                                                                                                                     .     ,                  ,

.-J
7119.   Dari   Abu  Hurairah,   dia  berkata:   Rasulullch   SAW

basalDch,  ``Hampir-hampir  sungai  Euphrat  mengeluarkan  tambang
emas,  barangsiapa  mendapatinya  maka janganlah  dia  mengambil
sesoatu drrinya. "

Uqbah  belkata:  Ubaidillah  menceritakan  kepada  kami,  Abu
Az-Zinad menceritakan kapada kami dari AI A'raj , dari Abu Hutairah,
dari  Nchi  SAW,  dengan redaksi  seperti  itu hanya  saja  disebutkan,
"Mengaluarkan gunung dart:pads errras ."

Kcteran2an Hadits:

@ab Mzovczf/7pr qpz). Maksudnya, dari negch Hij az.

Pada bab ini hoam Bulthari menychutkan tiga hadits, yaitu:

I:errfuil¢ hadits Anas bin Malik yang dinukil secara me. 'allczg.

chai ;:iif 3u 3£tli ±ifi j3i :*3 ife &i j± #i J6 uji J63
+}:11  J}  ®;::11 'ct  (A:nas  berkata,  ``Nabi  SAW bersabda,  `Tanda-

tanda pertama Hc[ri Kiamat adalah api yang menghalou manusia dari
A4lnywrig  fe Magforib '. "/  Di  althir bal>  hijrah telah  dischutkan kisah
kkeislaman Abdullah bin Salam secara maeisAcf/, melalui jalur Humaid,
dari ]inas dengan redaksi,  j! ejm°i ir a,:==5 3d aptll ±l;£i 'J3i €iJ

+fl^ (Adapun tanda-tanch pertama Hari Kiamat adalah api yang
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menghalau   mereka   dart   Masyriq   ke   Maghrib).   Trmam  Biikhari             i
mengutip  pula  secara mausfow/ pada pembahasan tentang cerita para              i
nabi melalui jalur lain dari Hunaid dengan redaksi, drtll Ji5tj 3b` t4z.

yang menghalau manusia).

Maksud kata &s}Jrczczffo  di sini  adalah tanda-tanda yang diikuti
langsung oleh kejadian Hari Kiarnat. Selain itu, telah disebutkan cara

api itu menghalau manusia dalam bab pengumpulan pada pembahasan
tentang kelembutan hati.

jKed#¢,  hadits Abu Huralrah yang diriwayatkan melalui Abu
AI Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin AI Musayyab.

i:3\  'ti 'L± 'Jis  9§f}\  i+  @ari  Az-Zuhri,  Sa'id  bin  AI
A4lwsa){};ab  be7ifaf&/.   Dalam  riwayat  Abu  Nu'ain  dalam  kitab  j4/
Mustakhrty   disedurkkan,   `;::3\   i   ±=±.   ®C   (Dari   Sa'id   bin   AI

Musayyabrty.

•!)±zi+  i;ji ®c -]rd 't}±  S  (Hingga  apt keluar  dart negeri

ZJz7.czzJ.  AI  Qurthubi  dalam  kitab  4f-radzfa.raft  berkata,   "Api  yang
dimcksud  telah  keluar  di  negeri  Hijaz,  atau  tepatnya  di  Madinah.
Awalnya adalah gempa keras di malan Rabu setelah Isya` tanggal 3
Jumadil Akhir tchun 654 H dan terus berkobar hingga waktu Dhuha
hari Jum'at. Setelah api tersebut padam, api muncul lagi di Qurai'zhah

pinggiran Harrch. Ia kelihatan seperti kota besar memiliki pagan-pagar
yang mengelilinginya, tugu-tugu,  dan tempat-tempat adzan.  Tampak
beberapa laki-1alri yang menuntun api itu. Tidaklah ia melewati suafu

gunung melainkan gunung rfu hancur dan menjadi rata.  Lalu keluar
darinya  saperti  sungai  merah  dan  hijau  diiringi  gemun]h  bagaikan
halilintar.  Ia  menchempaskan  batu-batu  besar  di  hadapannya  dan
sampai  ke  perbatasan  negeri  Irak.  Akibat  api  ini  terkumpul  arang
bagaikan gunung yang besar. Gerakan api beralchir di dekat Madinch.
Meski  demikian,  di  Madinah  tetap  berhembus  angin  semilir  yang
sejuk.  Api  ini  juga  tampak  bergolak  bagaikan  gelombang  lautan.
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Sebagian sahabat kami berkata, `Aku melihathya menjulang tinggi ke
an8kasa dari jarak sekitar lira hari perialanan. Aku mendengar pula

api tersebut terlihat di Makkch dan dari arah gunung Bushra'."

An-Nawawi   berkata,   "Ada   kcterangan   mzffan;afz.r   tentang
keluamya api ini pada semua penduduk Syan."

Sementara   Abu   Syamal  berkata   dalam   kitab   Zkaz./  i4r-
Jta%dAatoz.», `Pnda awal bulan Sya'ban tahun 654 H telch datang surat
dari   Madinal   yang  menjelackan  tentang  pckam  besar  dan   di
dalannya  terdapat  penbenam  apa  yang  ada  dalan  kitch  i4ch-
Shahihain."

Setelal itu dia menyebutlrm hadits tadi dan belkata, "Sebadan
orang  yang  ahi  percayal  dan  menyaksikan  api  itu  mengcharkan
kepadalni,  telah  sanpai  berita  kapadanya,  di  Taina`  telah  ditiilis
beberapa  bulm  di  bawah  sinar  api  itu.  Ihi  antara  buku-buku  itu
adalch... "

Setelah itu disebutkan redcksi yang sama saperti sebelunnya.
Dalarn sebatian kitab disebutkan, `Telal muncul api besar di awal
Jum'at  bulan  Jumadil  alchir  di  baSan  Tinur  Madinah.  Jardrya
dengan Madinah adalah perialanan selana sctengal hari. Ia muncul
dari dalam tanah lalu menjalar di permukaan lembah hingga mengivari
bukit unud."

Dalan   kitab   lain   disebutkan,   '"Wilayah   bagian   Hamh
mengeluarkan  api  besar  yang  sana dengan masjid  di  Madinah.  Ia
tanpak dengan mata kapala dari Madinah. Selanjutnya ia menjalar ke
lembah  yang  besamya  sekitar  4 /zzrschh  dan  lebaniya  4  nil.  Ia
bergerak di pemukaan bumi dan keluar darinya haniparan dan bukit-
bukit keeil."

Dalann  kitab  yang  lain  disebutlran  juga,  "Cahaya  tampck
hingga   terlihat   di   Makkah.    Saya   tidak   bisa   mengganbarkan
bagainana besamya api itu. Ia menilffi grmuruh."

FAiiiiji. BA^RI - 269



Abu  Syamch  berkata,  "Orang-orang  mengabadikan kejadian
ini  dalam  syair-syair.  Ia  berlangsung  hingga  beberapa  bulan  lalu

padan."
Menurut   saya,   api   yang  dimaksudkan  dalani  hadits-hadits

tersebut adalah api yang muncul di pinggiran Madinah seper!i yang
dipahami   oleh   AI   Qurthubi   dan   lalrmya.   Sedan9kan   api   yang
mench'alau manusia adalah api lain. Pada masa jahiliyah, pemah pula
tedadi  di  sebagian wilayah Hijaz,  api  saperti  yang teljadi  di  sekitar
Madinah,  tapatnya nasa  Khalid  bin  Sinan  AI  Absi.  Did kemudian
melakukan   upaya   pemadanan   hingga  berhasil   memadamkannya.
Kemudian  dia wafat  sesudah itu  dalan  suatu kejadian  seperti  yang
disebutkan Abu Ubaidah  Ma'mar bin AI  Mutsanna  dalam  kitab 4/
JaricI;I.7#  `dan  disebutkan ].uga AI  Hakim  dalam  kitab .4/ Masfedr4*
dari  Ya'1a  bin  Mahdi,  dari  Abu  Awanah,  dari  Abu  Yunus,  dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas,   'J6 ,e\+ Ji iJ,Li 3' JtiJ y{> +? ir ;A;3 5i

?ckwi\ ')rd °;,Z± '.i§A  S}, ..rffi, (Sesungguhnya  seorang laki-laki  dari

bani Abs yang bernama Khali¢ bin Sinan berkata kepada haunnya,
``Sungguh  chi  akan  memadr;ken  untuk kanu  apt-yang terja;i.')

Setelah itu dia menyebutkan kisah yang di  dalanmya menyebutkan,

95f :} ¢' JdJ i} de U€ 8± ;9 a*< $3 (j£J'6 (4p!. I.f# fe/%ar darz.
celah bukit di Harrah dan biasa disebut Harah Asyja). K!enlNIdran
disebutkan bagaimana orang itu masuk ke celah bukit dan api seakan-
akan  gunung  membara.  Lalu  dia  memukulnya  dengan  tongkatnya
hingga  memasukkan  api  itu  dan  setelah  itu  dia  keluar.  Saya  telah
menyebutkan penggalan kisah ini dalam kitabku tentang sahabat.

6:;±±.¥£\'®NS}'£q*(Menyin`arileher-leheruntayangberada

dl. BusArcI/. Ibnu At-Tin berkata, `Maksudnya, jarak teljauh dari sinar

api  itu mencapai unta yang berada di Bushra,  dan ia masuk bagian
wilayah Syam. Kata adfeaa `a (menerangi atau menyinari) bisa bersifat

pasif dan bisa aktif. Ccintohnya, adfa¢ `af a#-#aa" (api bersinar), dan
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¢dft¢a `af a#-7!aa" g7laz.r¢Aa  (api mquinari  lalnnya).  Bushra adalah
daerah di Syam, yaitu Hauran.

Abu  AI  Baqa`  berkata,  "Kata  a '¢#aag  (leher-leher)  dibaca
dengan  harckat /affaafe  sebagai  obyek. ` Mcksudnya,  api  menjadikan
leher-leher  unta  itu  terang.   Kalau  diriwayatkan  dengan  harakatn
dAczmmaA  maka  memiliki  sisi  pembenaran.  Maksudnya,  leher-leher
unta menj adi bersinar karenanya. Seperti disebutkan dalam hadits lain,

?k±l\')fi'ti°t;S):Ji(Menerangiistana-istanasyamuntukl.;a).

Sehubungan dengan hadits ini, telaL ditemukin tambahan dari

jalur lain yang diriwayatkan Ibnu Adi dalarn kitab ,4/ K&mz./ melalui
Umar  bin  Sa'id  At-Tanulchi  dari  Ibnu  Syihab,  dari  Abu  Bate  bin
Muhammad bin Amr bin Hazm,  dari  bapaknya,  dari  Umar bin  AI
Khaththab secara mazyst ',  j€t jfty.I 3i>Jf ir 313 Li & is`=Jl ij% dy

i;a:±,!!y'®ifej`'ti'9d(HariKlamattidakakanterjadihinggasalah

satu lembah Hijaz dyalari oleh apt yang menerangi leher-leher unta
di Bushra) .

Nana Umar  disebutkan  oleh  Ibnu  Hibban  dalani  kitab 4ts-
rsz.gaf   dan   dinyatakan   kurang  .akurat   oleh   Ibnu   Adi   dan   Ad-
Daraquthni.  hi sesual dengan api tersebut yang muncul pada tahun
700-an. Ath-Thabarani meriwayatkan pula di alchir hadits Hudzaifah
bin Usaid yang telah disitir sebelumnya,   g;I> &1  i:p  &1  'J;L3 :=;+3

*¥i 8Gi fr i#jf if;j3 3i 6ti33 * 3u` £# dg ietli i55 i :Jif in3
£ja;I (Dan aku mendengar Rasulullah SALW bersabda, ``Hari Kianat

tidak akan terjadi hingga apt keluar da[ri Ranch atou Rckubch yang
menerangi leher-lcher unta di Bushra. '')

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Rakubah ndalah gunung yang sulit

¢idaki    di   jalur   Madinah` menuju   Syam.    Nabi    SAW    sempat
melewatinya ketika perang Tabuk seperti yang dikemukakan oleh AI
Bakri.  Sedangkan Ruman tidak disinggung oleh AI Bakri.  Mungkin
maksudnya  adalah Rumah  (salah  safe  sumur terkenal  di  Madinch).
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Beliau mengunpulkan dalam hadits ini antara dun api, salah satunya
teljadi    sebelun    Hari    RIamat    bersama    perkara-perkara    yang
dikabarkan Nabi SAW. Sedan8kan api yang satunya adalch api yang
datang  menjelang  Hari  RIamat  tanpa  diselinri  olch  perkara  lain.
Mendahulukanyangkeduadalanpenyebutantidaklalbrmasalah.

Jrct.gq hadits Abu Hunirah RA.

tL?jE'  q7ampz.r-Aampz.r/. Maksudnya, telal dckat masanya.

;+i .ei prenge/aexfa»/. Makstichya, menyin8kapkan.

®1±.I  /Sougrz.  E«j7ArotJ.  Maksudnya,  sungai  masyhur  yang

terlctck di in.
€g> '± 'i=k. 'st 'r:;3± .:jL±  @arangsiapr  hadir mendqpatinya

maha janganlah dia mengambil  sesuatu darinya). Hal hi rmF5"bch
asunsibahwamenganbilnyamerapakanpckarayangbisadilakckan.
Atas  dasar  ini,  bisa  saja  ia  berapa  dinar,  atan  mun8kin  bertpa
potongan-potongan,danmung]injugaberapabatangan.

a±± 'J6 /I/gbaA berfuto/. Iria adalah mnu Khalid. BaSan ini

dinukil   secan   7»ausha/   melalui   Sanad   sebelumnya.   Iria   telah
meriwayatkanya dan juga yang sebelumnya bersana AI Ismaili dari
AI Hasan bin Sufyan dan Abu AI Qasin AI Ba8hawi serta AI Fadhl
bin Abdullch AI Malchladi, ketiganya dari Abu Sa'id AI Asyaj, dari
Asy-Syalkhain.

bl  a;;S  a::i>:')  (Ubaidllch  menceritahan  kapada  hand).  Dia.

adalah Ubaidillal bin Umar yang telch disebutkan sebchmnya.

?N'[}^  ]{fi rfb  ..'Jie  a)ia bendta:  Abu Az-Zinnd menceTitaham

kyada   famz).   Maksudnya,   Ubaidim  mdiwayatkan  hadits   ini
melalul dun jalur.
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>ii   .C    J:I   .;:i   ':rii   (Mengeluarhan   gunung   emas).
Mcksudnya, kedua riwayat itu sapakat kecuali pada lafazh `tambang'
dimana  AI  A'raj  mengatakan  `gunung'.  Abu  Nu'aim  menyebutkan
kedua hadits  ini dalani kitab ,4/ d4lc4sfa#flraj melalui  satu scz#¢d dari
riwayat Baler bin Ahmad bin Muqbil, dari Abu Sa'id AI Asyaj, dan di
tempat lain disebutkan secara telpisah, namun lafazh keduanya sama
kecuali   penyebutan   `tambang'   dan   `gunung'.   Penanaan   hal   itu
sebagai     `tambang'     dinisbatkan    kapada    keadaannya     sebelum
ditemukan.        Sedan8kan       penanaarmya        sebagai        `gunung'
mengisyaratkan  kepnda  jumlahnya  yang  besar.   Hal  ini  diperkuat
dengan riwayat Muslim melalui jalur lain,  dari  Abu Hurairah  yang
diriwayatkan secara 7«arf« ',  +ful ir ?13£=Lql 'Jtii G±i ;%i ;p3fyl ;¢i

{tf*i®i==±;iiae:Jjig6,\iil;g{3{tijiife:I;:girdo`;p±i3fajjo,3

¢±. 'ase 'O;,l±'O. 'vi 'asSJ:. .ti a3umi mengeluarkan harta yang tersimpan

dalam perutnya seperti tiang-tiang emas dan perak. Maka pembunwh
datang dan berkata,  "Karena wi alca dibunwh." Lalu pencuri datang
dan  berkata,  "Karena  ini  tanganku  dipotong."  Sctelah  itu  mereka
meninggalhar[nya dan tidak mengambil sesuatw darinya).

Ibnu At-Tin berkata, ``Hikmah larangan mengambilnya karena
ia adalah milik kaum muslimin. 0lch karena itu, harta tersebut tidak
boleh    diambil   kecuali    oleh   orang   yang   berhak.    Barangsiapa
menganbilnya   dan   harta   melimpah   mcka   dia   akan   menyesali

perbuatannya   itu   karena  harta  itu   tidak   lagi   memberi   mamfaat
kapadanya. Ketika gunung emas muncul, maka harga emas jatuh dan
tidak bernilai lagi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan,  apa yang dia katckan itu kurang
berdasar.    Menurut    saya,    1arangan    mengambilnya    dikarenakan
danpaknya berupa fitnah dan paperangan unfuk memperebutkannya.
Kemudian   perkataan,   "Apabila  telah   muncul   gunung   emas   dan
seterusnya",  tidck bisa diterima.  Hanya saja klainnya bahwa harga
emas jatuh bisa dibenarkan apabila manusia membagi-bagi di antara
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mereka secara merata, dan mereka semua mendapatkannya, sehingga
semuanya tidak lagi butuh emas yang ada pada orang lain. Pada saat
itulah tidak ada lagi keinginan kuat mendapatkan emas. Tetapi bila ia
dikuasal  oleh  sebagian  orang,  mcka  ambisi  untuk mendapatkannya
bagi yang belun memilikinya masih tetap nda. Mungkin juga hikmah
larangan  mengambilnya  adalah  keberadaarmya  di  akhir  zanan  saat

pengumpulan di dunia atan minimal saat semakin sedikit. Baran8kali
inilah rahasia sehingga Imam Bukhari memasukkan hadits ini dalan
bab munculnya api.

Sayajugamelihatbahwapertamayanglebihungguldalamhal
ini,  karena inan Muslim meriwayatkarmya melalui jalur lain,  drri
AbuHurairah,3J:+I;i9:):EStJa`#:}£5+;6£#JftJlir.l]i-.*f

ch'igp.lbi6Jijal':iJ}F3ifJji£3.6;i:+-6ap,fs%ngrl.E#;af
mengehaarkan    gunung    emas    sehingga    orang-orang    dibumh
kareranya.   Akan   terbunuh   darn   setiap   seratus   orang   sebanyak
sembilan pulwh senbilan  orang.  Lah setiap  seorang laki-laki dari
mereha berhata, ``Mudah-mudahan akulch orang yang selanat itu. ")

imam Muslin meriwayatlran pula dari  Ubal bin Ka'ab,  dia
berkata:  &i ji9 it 'jjl; 't;i  brduli ap i *Gi ai}st; }ai 'jii3 'y
ij36Jai9+;€pli'?_,¢r£;*#*;tJi;iii:ri±6ia±;:'Jji£*3#

J6 .rf ; :;aij` iS 'ojift± }ai d}' *' :6`j¥ i; jji5 {#'!rfe 6j¥
®J+a 'aiLeJ aJ'u

'fr  ®± ':J±§  (Orang-orang ahan senantiasa  be;beda

leher-leher    mere:ka    dalan   `menca:ri    kapentingan    dunia.    Alou
mendengar  Nabi  SAW  bersabda,  "Hampir-hampir  sungai  Euphal
mengeluarkan  gunung  enas.  Apabila  oTang-orang  mendengarmya
mereka bergerak menlyu sungiv tersebut. Maka mereka yang berada
di     sam     berkata,     .Apabila     kita     membiarkan     orang-orang
mengambilnya inaka mereka clan membowanya semuanya'. "  Beliou
bersabda,   ``Meneka   kemndin   saling   berperang   harenanya   drxp
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terbunwh   sebanyak   Sembtlan   pulwh   Sembilan   orang   dpri   setiap
seratus orang. ")

Dari sini dapat disinpulkan bahwa apa yang diperkirakan oleh
Ibnu At-Tin tidak benar den tanggapan terhadapnya menj adi berdasar.
Selain itu, jelas bahwa sebab larangan menganbilnya adalah danpak

yang   ditimbulkannya   yaitu   saling   membunuh.    Tidak   menutup
kemungkinan bahwa bila hal ini teljadi saat kemunculan api menuju
maAryar.  Akan  tetapi  ia bukan  menjadi  sebab  larangan mengambil
emas tersebut. mnu Majah meriwayatlcan dari Tsauban secara mar;fi/ ',
aid;i    ii!   i{ir    afro'   *f    'j¥    Jig   t2ifa#    d!.G%#%fr    d..   sisl.

perbendaharaanmutigaoramgyangsein:ua:nyaadalchputrakhalif;ah).
Lalu   disebutkan  hadits  tentang  AI  Mahdi.   Apabila  maksud  darn
`pelbendaharaan' di sini adalch `tanbang' pada hadits di atas incka ini

menunjukkan bahwa itu teriadi  saat kcmunculin AI Mahdi sebelum
Isa t`mm dan sebelum keluamya api.

Catatan

Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majal disebutkan hadits yang
beraal  dari  Muhammad  bin  Amr,   dari  Abu  Salanah,  dari  Abu
Huralrah dengan redaksi yang sana dengan hadits yang terdapat pada
bab tadi hingga redaksi, :i:+ i;:i :)+ ;! :)::g }dl ,4;i> :)±g tjbi ;!

(Dari emas, hingga orang-oro[ng bexperang karenanya, dan sebanyck
sembilan ordrg terbu:mlh dart setiap sepruluh orang). Tctapi iaDi edahah
riwayat tyndz (menyalahi yang lebih sAchz.A). Sedan8kan yang akunt
adalah  keterangan  sebelunnya  dalan  bahwa  riwayat  Muslin  dan
pendukungnya dari hadits Ubai bin Ka'ab bahwa dari sctiap seratus
orang,  maka yang terbunuh adalah sembilan puluh  sembilan orang.
Tetapi mun8kin I.uga dapat dikompromikan dengan memahami bahwa
manusia saat itu terbagi menjadi dua bagian.
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25. Bah

:Jji; ;i3 ;={£ &1 j=p chl Jj=~J '1=:;,  :Jj iT13 :;; i:j\; :;
S,

:;  iaE;J ;\s  c;3;:\=4!  :)i}l  ui:;; `Jl;3  Lral  jf  u±:sl;i  clj3'SLfa:

.atl#jjiii'j.;fy:;±Lrf:aii*jiLfjc-:;¢J=;J6.i*±:;

7120.  Dari Haritsah bin Wahab, dia berkata: Aku mendengar
Rasulullch   SAW  bersabda,   "Bersedehafe/aft,   hare#a   clha#   drJ¢7gg
kepade  man:asia  suatu  zanan,   dinana  seseorang  yang  berjalan
membawa sedeka:hnya tidak mendapatkan orang yang mow menerima
sedekahnya."

Musaddad  berkata,  "Haritsah  adalin  saudara  Ubaldillah  bin
Umar dari pihak ibunya. Demikian yang dikatckan Abu Abdillah."

ki=Ji  iji€ dy  :'Jj  +IL3 ;:1> &1  i:p  &1  JjiJ ¢Oi :i;:;  c3{ :;

`:,J>,i l*J-„J=S  `:a=]±> 'ii=; \=;=;; ,JJ±;; `?\=±; ,J\£, :,SJ= cg-

]ji; iji F}; +i;r c'drgiv ir 4+~j  c'.,i®ir '®+'&s 'i#i cgj
ji :ri+€3 c'ei;ii '+;ri;;3 c]jdy3i #€3 cdr°i :±; cg3 t&i

`,

Ill.! fe *; ui3 cjfao, $3 £*., *;i-J# i£+; cg-i .isfo if; *

cg-i  tptl®i  c2 }Gi 'j3tr; ug-3

L¢ Lrfui  th: ug-i  .L`de  d£' i: :JJ£

gi; y  ir  ar,'i;  c'Oj:i=f ij£T La\  6T;3
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i€ is3 kthi #ji'3 ti¥ ¢c;:i j .i±is~ jf c]j ir .i±T
j3 kfui *jfa'3  c¢u:ji; dy3 ,ail:jfr st t\i€=:; \i:ifjj: ,Os\i}i
ifa> t±;~' $3 kfui *jfa'3 Gil:E±j st chi}, Li Ji}i 'J:fail

.ia;j=±; }3 ,j j! i#i gj :^j3 i;\iji i;jii`3 t9± ui€; st3

7121.  Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah  SAW bersabda,
"Hart Kj,amat tidak akan terjadi himgga duo kelompok besar saling

bexperang, masing-masing dari keduanya jatuh korban yang sangat
banyak.  Se:roan keduanya satu, hingga diutus dofjal-datial pendusta,
hampir berjumlah tiga puluh orang,  sen'I;uenya mengaku dia adalah
utusan  Allah,  hingga  ilmu  dicabut,  banyak  terjadi  gempa,  zaman
menjadi berdekatan, muncu,1 fro;h, banyak al harj (kehacouan) yakni
permbunwhan,  hingga banyak harta  di  antara  kamu  dan  mdimpch,
sampal   pemilik   harta   risou   memikirkan   siapa   yang   menerima
sedehahnya,   sampai  dia  mendr^7arkan  hartanya  dan  orang  yang
ditowarkan  berkata,  `A]ou  tidak membutuhkannya',  hingga  manusia
saling berlomba men'Ipertinggi bangunan, hingga seseorang lewat di
kubur  orang  lain  dan  berhata,   `Aduhai  sekiranya  aha  berate  di
tempatnya',  dan  hingga  matahari  terbit  dari  tempatnya  terbenan,
apabila   telch   terbit   dan   menusia   melihatnya   mereha   berinan
semuanya. Maha itulah saatnya keimanan tidak lagi bermanfaat bagi
satu jiwa jika  dia  belum  beriman  sebelumnya,  atau  mendapatkan
kebaikan dalam keinanannya. Sungguh Hari Kianat terjadi saat d:ua
orang telch membeutanghan, kain masing-masing di antara kedunnya,
kemudian kedunnya tidak melakukan trarsaksi dan tidak pula senilpat
melipatnya   kembali;   sunggu,h   Hari   Kianat   akan   terjadi   saat
seseorang  kembdi  dart  memerah  utanya  nanun  tidak  sempat
meminumnya,.  sungguh  Hart  Kianat  akan  teTjadi  saat  seseorang
sedang memperbalki kolannya dan tidck sempat minum drrinya; dan
sungguh Hart Kianat akan tdyadi saat seseorang mengangkat suapan
ke mulutnya namun tidak sempat memakannya. "

FATIIUL BAARI - 277



Keterangan Hadits :

¢¢bJ.    Demikian   redaksi    yang    disebutkan    oleh    semun
periwayat  tanpa judul  bah.  Akan tetapi  redaksi  ini  tidak tercantum
dalam kitab fya7.fo fo7®c4 Bafrfuha/.  Dia menyebuckan hndits-haditsnya
dalam  bab  sesudahnya.  Menurut  versi  pertama,  ia  adalah  menjadi

pemisah antar bal].  Sedanglran hubungannya dengan bat sebelunnya
dari  sisi  keinun8kinan  yang  telah  disebutkan,  bahwa  peristiwa  itu
tebadi pada nasa manusia tidak lagi membutuhkan harta.  Mungkin

juga sebabnya setiap orang sil]uk dengan dirinya sendiri sehingga tak
lagi peduli terhadap keluarga, apalagi harta. Kondisi ini teljadi pada
masaDajjalmuncul.

Mungkin pula karena adanya rasa anan den keadilan hingga
setiap   orang   merasa  cukup   dengan   apa  yang   ada  di   tangannya
sehingga  tidak  mebutuhkan  barang  milik  orang  lain.  hi  terjadi  di'masa   AI   Mahdi   dan   Isa   putra   Maryan.   Atau   mun8kin   saat

kemunculan  api  yang menuntun manusia ke Malisyar  sehingga  alat

pengangkutan menjadi lan8ka dan satu kebun ditukar dengan seekor
unta.   Saat   itu   tidak   ada   seorang   pun   menggubris   harta   yang
memberatkamya.     Bahkan,     kapentingannya     saat     itu     adalah
menyelanatkan   diri   dan   anak   serta   keluarganya   yang   mampu
diselamatkannya.  Kemungkinan teralchir inilah yang  lebih kuat  dan
selaras  dengan  sikap  Imam Btlkhari.  Namun ilmu yang  sebenanya
hanya ada di sisi Allah.

Ibnu Baththal menyebutkan dari j alur Ubaidillah bin Abdullah
AI  Umari,  dari  Nafi',  dari  Ibnu  Umar,  dari  Ka'al>  AI  Ahbar,  dia
bckata: f\j=n i; l*J>6 ¢; }£gL li,i tdrdl :ifij 3u iJ±f (4ha» fe/z"r

apt  yang  menghalou  manusia,  apabila  ham mendengar  beritanya
maka pergilah menlyu Syam) .

Dia  berkata, "Dalam hadits Abu Sarihah (nananya Hudzaifch
bin   Asad)   disebutkan,   `Sesungguhnya  tanda-tanda  terakhir  yang
memberitahukan telj adinya Hari Kianat adalch keluamya api ' ."
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Saya (Ibnu Hajar) katckan, dalam riwayat Muslim di sebagian

jalurnya disebutkan,    a  :Jdi  .flis< :+J`J  aiL3  £i>  &1  j±  Sl  g£!

pc.1 :;ii giv 13j f i± #' qjf! :'j6 .iitli JL` :1}'6 q6#iL€ prabz.
SAW muncul saat kami sedang saling mengingatkan. Beliou bertanya.
``Apa yang kalian perbincanghan? "  Kami menjawab,  ``Kani sedang

memperbincangkan Hari Krdmat. "  Beliou bersabda,  " Sesungguhnya
kianat  itu  tidak  akan  tdyadi  hingga  kalian  melihat  sebelumnya
sep«/I.A   to»dr. "J   Setelah  itu  disebutkan  beberapa  tanda:  Def*Aa»

(asap),  Dajjal,  Dabbah  aiewan  aneh),  keluarganya  matahari  dari
tempatnya terbenan, tunmnya Isa putra Maryam, Ya`juj dan Ma`juj,
tiga kejadian bumi menenggelamkan apa yang ad di atasnya (yaitu)
satu kali di Timur dan satu kali di Barat serta satu kali di Jazirah Arab,
dan  terakhir  dari  semuanya  adalah  api  yang  keluar  dari  Yaman
mengusir manusia ke tempat perkumpulan mereka."

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   hadits   ini    secara   tekstual
bertentangan  dengan  hadits  Anas  yang  disebutkan  pada  awal  bab.
Karena  di  dalanmya  disebutkan bchwa tanda pertama Hari  Kianiat
adalah api  yang men9halau mereka dari Masyriq ke Ma8hrib.  Pada
hedits ini dikatakan bahwa ia adalch tanda terakhir. Nanun, mun8kin
ini  dapat dikompromikan bahwa disebut  sebagai  tanda terakhir bila
ditinjau  dari  tanda-tanda  yang  disebutkan  bersananya.  Sedan8kan
disebut  sebagai  tanda pertama jika  ditinjau  dari  sisi  sebagal  tanda

pertama yang tidak ada sesudahnya dari urLisan dunia. Bahkan sesudah
berakhir  ia  tebadi  pula  tiupan  sangkakala.  Berbeda  dengan  tanda-
tanda yang disebutkan bersamanya.  Yang tinggal  setelah itu adalah
sesuatu dari urusan dunia.

Pada bab ini hian Bulthari menyebutkan dua hadits, yaltu:

Pgivqmq   hadits   Haritsch   bin   Wchab   yang   diriwayatkan
melalui Musnddad, dari Yahya, dari Syu'balL dari Ma'bad.

`T±3 crfT a}'jG ffarz.tsch bz.» 7yaAb/. Dia adalah AI Khuza'i.
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•Oif) +isI J3 SS;;i \S:I:d} (Bersedekahlch, karena ahan datang

clf¢s  clm¢ffu  swafw  zama#J.  Pembicaraan  tentang  redaksinya  sudch
dipaparkan pada bagian  awal pembahasan tentang zakat.  Musaddad
adalah guru Imam Bulchari dalam riwayat ini.

\€}±± o* °:}ed~ '%  *:+in.. ';}±:}\  S=1 (Seseorang berjalan dengan

sedehahnya  dr; tidak  me;ermhan  orang  menerimanya).  M+rmgfain
kondisi  seperti  itu  telah  teljadi  saperti  yang  disebutkan  pada masa

pemerintahan  Umar bin  Abdul  Aziz  sehingga tidak menjadi  tanda-
tanda  kiamat.  Ia  serupa  dengan  keterangan  dalam hadits  Adi  bin
Hatim  yang  telah  dikutip  pada  pembahasan  tentang  tanda-tanda
kenabian. Di dalamnya disebutkan,  iJ*Z k}` J£J3' :C> a+ U'6 #'3
Oho.'st'3i±±®S';r9i±\;i:±!;I;,Jgi_(Jihausiamumasihpanjang,sungguh

engkou clan melihat seseorang keluar dengan tangan dipenuhi emas
mencari    orang    yang    maun    menerimanya    namun    dia    tidak
menemukannya).

Ya' qub Ibnu Sufyan meriwayatkan dalam kitab j4f-rarz.fr*, dari
Umar bin Usaid bin Abdunahman bin Zaid bin AI Khaththab, melalui
sa#ad yang ja)ryz.d,  dia   berkata, `Tidck, demi AIlah, tidcklah Umar
bin Abdul Aziz wafat hingga seseorang datang membawa harta yang
sangat banyak dan berkata, `Berikanlah ini kapada orang-orang yang
kamu anggap patut dari kaum fakir'. Tidak berapa lama, dia kembali
dengan hartanya dan masih ingat orang-orang yang pemah diberinya.
Namun kali ini dia tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya
sehingga   dia   pulang   membawa   hartanya.   Sungguh   Umar   telah
menjadikanmanusiaberkecukupan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bertentangan dengan hadits Abu
Hurairah  berikutnya  saperti  yang  akan  dibahas.  Sebelumnya  telah
disebutkanjugabiografilsapadapembahasantentangceritaparanabi
satu hadits dengan redaksi, ij.~ji J!! }Z± 'Jji£ °oi :{±.j3' ffampz.r sa/-a

[Isa]  putra  Maryam  twrm  kepada  halian),  sehai|urrtya disedufkan,
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JO.I ;Pe3£3 @a» Aarf8 me/z.xpaA/. Dalan riwayat lain disebutkan,  &
•trl'ti±.'¥(Hinggatidakadaseorangpunyangmoumenerimanya).

Mungkin   irilch  yang  dinaksnd  hadits  tadi.   Tetapi   yang
pertama  lebih  unggul  karena  yang  diriwayatkan  oleh  Adi  ada  tiga
perkara,  yaitu:  raga  aman  dalam  peljalanan,  kapemilikan  terhadap
perbendaharaan   Kisra,   dan   tidck   adanya   orang   yang   menerima
sedekch.  Adi menyebutkan bahwa dua perkara telah tejadi dan dia
menyaksikan  itu  sendiri.  Senentara perkara ketiga clan teriedi  dan
memang benar teriadi namun setelch Adi wafat di nasa Umar bin
Abdul Aziz. Penyebabnya adalal keadilan yang ditegakkan olch Umar
dan pembedan hak kapada pemiliknya hingga manusia merasa cukup.
Sedan8kan  hata  yang   melimpah   di   nasa  Isa  disebabkan   oleh
banyaknya harta dan sedikitnya manusia serta perasaan mereka akan
tedadinya kiamat.  Penjelasan tentang masalah ini  disebutkan dalam
hadits Abu Hurairah sesudahnya.

aJ:jG ff7arz.tsaA/. Dia adalah Ibnu Wahab, pchwayat hadits ini.

3Zq  @¢rf pz.Aat  z.hany8/.  Dia  adalah  Ummu  Kultsum  binti

Jarwal  bin  Malik  bin  AI  Musayyib  bin  Rabi'ah  bin  Achram  AI
Khuza'iyal seperti disebutkan Ibnu Sa'ad. Dia berkata, "Islam telah
memisahkan antara dia dengan Umar."

Saya apnu Hajar) katckan, penyebutan itu sudch dipaparkan
pada  pembahasan  tentang  syarat-syarat  di  althir  bab  syarat  dalam
jihad. Ath-Thabarani meriwayatlran dari Zuhair bin Mu'awiyah, dari
Abu Ishak, Haritsah bin Wahb AI Khuza'i menceritakan kapada kanri,
dan ibunya diperistrikan oleh Umar, 1alu dia melahirkan untuk Umar
Ubaidillah bin Umar,  dia   berkata,  "Aku pemah  shalat di belakang
Rasulullah  SAW." Maksudnya, pnda  saat haji  Wnda'.  Substansinya
terdapat dalan riwayat Muslin dan Abu Dand dari Zuhair. Selain itu,
sudan disebutkan juga dalam riwayat Imam Bukhari melalui Syu'bch
dari Abu Ishak tanpa tambahan.
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jKcdwa, hadits Abu Hurairah RA.

?I±S, 'J±6  J> '-el:J^ '?fi '¥  quart Kianat  tidak akan terjadi
fa!.#gga dwa ke/ompck sa/I.#g bexpertl#g). Dalam hadits lain disebutkan
dengan  redalisi,  '®fu>  '`:i::£  a:)   (IIingga  para  Dajifal  diutus).

Sequ8kan dalani riwayat lain disebutkan,  *.I  ri; j>3  prz.#gg8
i./mzf  dz.cohafJ.  Begivilah  dia menyebutkan  tujuh  perkara  ini  dalan
konteks satu hadits di tempat ini.

AI  Baihaqi  menyebutkarmya  dalan  kitab  i4/ B¢ 'ats  melalui
Syu'aib bin Abi Hamzch, dari bapaknya, dia.berkata pada setiap salah
satunya, ``Dan Rasulullah SAW bersabda .... " Kemudian dia berkata,
"haam Bulthari meriwayatkan hadits-ketujuh hadits ini dari Abu AI

Yanan, dari Syu'aib."

Saya abnu Hajar) katakan, dia menanainya tujuh padchal di
schagian  riwayat  lebih  banyak  dari  jumlah  tersebut,  saperti  sabda
beiiau, £*.I ggj ae.I irg3 665ii '+3tfj 'ij`¥3ii 3fe3 #.I ;jl±; £
(Hingga  ilrm  dicabut,  gempa  banyak  terjadi,  za:man  berdekatan,
fitnah bermunculan,  dan kekaca:uan merebak). ApalDha diinici "ck;ai
hal.  ini    bedumlah    lebih    dari    sapuluh.    imam   Bukhari    telah
menyebutkan secara terpisah dari naskah ini hadits pencabutan ilmu.
Dia menyebutkannya saped di tempat ini pada pembahasan tentang
shalat istisqa` (shalat minta hujan) dengan redaksi,  ]u.I a±± :i&!i £3
';jiri  (Dan  hingga  harta  menjadi  banyak  di  aniara  karm  dan

meJ!.mpafa/. Dia hanya menbatasinya dengan badan ini saj a.

Dia menyebutkannya pada pembahasan  tenang  zakat  secara
lengkap. Setelah itu dia menyebutkan pada penbahasan tentang tanda-
tandakenabianmelalulsa»adini,;i±Jl*hajCSljfpsfis\:.Jlij:;`q

quart Kianat tidak akan terjadi hingga harm memerangi kaun yang
memiliki sandalnya terbuat dari  bulu). D± dalamnyz\ disebuflfan juga
hal-hal lain dari jenis ini.
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Apa yang disebutkan ini  dan ,yang sapertinya adalah hal-hal

yang diinformasikan Nabi  SAW akan teljadi sebelum Hari  Kiamat,
tetapi ia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1.          Tebadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan.

2.          Telah  teD.adi  indikasi  ke  arah  itu  namun belum  benar-benar
menj ndi kenyataan.

3.          Belum tebadi namun pasti akan teriadi.

Bagian  pertama  sebaSan  besamya  sudah  disebutkan  pada

pembahapan    tentang    tanda-tanda    kenabian.    AI    Baihaqi    telah
merangivm dalam kitab 4d-Da/a `z./ semua riwayat  yang disebutkan
tentang itu melalui sa7!ad-sa»ad yang dapat diterima. Sedan8kan yang
disebutkan   di   antaranya   di   tempat   ini   adalah   paperangan   dua
kelompok  besar,   tebedinya   fitnch,   banyaknya  kekacauan,   saling
berlomba meninggikan bangunan, harapan sebagian orang untuk mati,
memerangi  bangsa  At-Tank  04ongolia),  dan  harapan  melihat  Nat)i
SAW.  Di  antara hadits  yang menyebutkan juga perkara  ini  adalah
hadits AI Maqburi yang berasal dari Abu Huralrah,   £ is`1ll iji; S

as9ifi\givL.,S'J5fe(HariKianattidakakantdyadihinggaunatku
mengambil apa yang telah diambil generasi sebelumnya). Hedi:ts iri
akan disebutkan pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan AI

Qur` an dan Sunnah. Ia juga memilihi beberapa riwayat pendukung.

Bagian kedun ini  saped  zanan berdekatan,  banyak  gempa,
dan   keluamya   para   dajjal   pendusta.    Tentang   makna    `zaman
berdekatan'   sudch   dikemukakan   sebelumnya   ketika   menjelaskan
hadits Abu Musa di bagian awal pembchasan tentang fitnah. Dalam
hadits Abu Musa yang dikutip Ath-Thabarmi disebutkan,  a6}l L3tis3

®r:fu) 'rf:i..ul  ':fa)  ¢anan  berdekatan,  tahan-tchun  dan  buah-

ha4faaH    berfuro#g).    Sementara    dalan    bab    munculnya    fitnch
disebutkan dengan redcksi,   8±11  uii;."j  ¢efa.fa.ra# .dz.campaife#/.  Di

antara hadits-hadits yang bercerita tentang bagian ini adalah:
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a.

C.

Hadits Ibnu Mas'ud yang dinukil imam Muslin,  istll iji€ 'Y

a;±,'tS'Y).a(It';:i±'\SprariKiamattidakakanterfadi
hingga  warisan  tidak  dfoagi:ken  dan  tak  ada  kegembiraan

.  dengan adanya rampasan).

Hadits  Hudzaifch  bin  Usaid  yang  telah  saya  sebutkan  tadi
tidak menafikan bahwa sebelum Hari Kiamat teljadi  sapuluh
tanda, lalu disebutran di antannya,  ejan°t ,+:..i ej:..i .ajfu:3

+':j]`    -{Sin    P::;::J    +fu_   +::;:]    ITiga    halt    bumi
menenggelanha:in  apa  yang  ada  di   atasnya;   satu  kali  di
Masyriq, satu kali di Maghib, dan sate kali di jazirch Arab).
Hadits ini juga diriwayatkan Muslim. Setelch itu disebutkan di
antalanya  de.kAa7I  (asap)  tetapi  teriadi  perbedaan  tentangnya
saperti telah dijelaskan dalan tafsir surah Ad-Dukhaan. Imam
Ahead,  Abu  Ya'1a,  dan  Ath-Thabarani  telah  meriwayatkan
dari hndits Shuhara, t+;ijl 6f 126 `LifeJ g istl` i± 'Y prarz.
Kiamat   tidak   akan   teijadi   hingga   kabtlah-kabilah   Arab
ditenggelamkan   ke   dalam   perut   bumi).   Pdrstiwa.  bnrmi
menenggelamkan  apa  yang  di  ada  atasnya  sudah  teriadi  di
bebelapa  tcmpat.   Tetapi  mungkin  yang  dimaksud  dengan
ketiga peristiwa itu adalah kejadiannya yang lebih dashyat dan
tempamya lebih lus.

Hadits Ibnu Mas;ud yang dinukil Ath-Thcharani,   is\:J` ij% i

6j¢!:: -S± `S  '>;i S  quari Kianut tidak ahem teyjadi

himgga    setiap    kal]ilah    didoninasi    olch    o.r.ang-orang
mqurjftyaJ.  Dalam  riwayat  lain  disebutkan,  q'l;3  (Ch8ng-

ora»g rerdahan»yaJ. AI Bazzar meriwayatlcan redeksi serupa
I dari Abu Balmh.  Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan  dari

hadits Abu Hunairah dengan redaksi,  SC.i }{J*i)i !±.I ie£3 6J3
•[]Sri'-tiS^a'enimpinsuatukoumadalahorangpalinghina
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di   antara   mereka   dan   kabilch   didominasi   oleh   orang

/usz.ky¢J. Pada pembchasan tentang ilmu telah disebutkan,    I;i
-23¢..+I  ysis  gfu  ±1  J} '}fu ':1;) (Apabila urusan diserahka:;

kepada yang bukan ahlinya maka tungguhlah hiamat).

Hadits mnu Mas'ud yang dinukil Ath-Thabarani,   is\:Jl ij£5 i

fag iu.Si :±jJ<3 .dj ;i;i.ij .ife dy°i 6j£{ ji rHarz. KI.a"
tidak  ckch  terjadi  hingga  anak  menjadi jarang  dan  hajan
mdyadi  jarang  serta  hari-hart  menjadi  panjanal.  F[ed!Its
serupa juga diriwayatkan dari Ummu Ad-Dhiral] haniun diberi
tanbahan,  al:;a +;i;."j f.*.I j> i±illJ #.I j> ±±:all fej*£J

dr+  'jS)  qfu)  (Orang  mnda  bersikap  lancang  terhadap
orang  i:un  dan  yang  hina  lancang  terhadap  yang  mulia.
Bangunan dihancurkan dan puing-pulng dibangun) .

Sedan8kan yang masuk bagian ketiga adalah matchari  terbit
dari  tempatnya  terbenam.  Hadits  tentang  hal  ini  telah  disebutkan
melalui jalur-jalur lain dari Abu Hurairah dan juga pada pembahasan
tentang  awal mula penciptaan dari Abu Dzar.  Hadits-hadits laimya
yang bereerita tentang masalah ini di antaranya:

a.        Hadits  f ajqu.I ;{l±S sj#°1631}:=j.i tic: £ istli iji}' a

±5J^'sr;)`§9j±)'tss±(HariKiamattidakakante]:jadihingga
kaum  muslinin   memerangi   Yahirdi.   Lalu   kaum   muslimin
membunwh mereka hingga si Ychudi bersembunyi di belakang
baf2f/.  Hadits ini diriwayatkan haam Muslim dari  Suhall bin
Abi Shalih, dari Abu Hurairah.  Sebelumnya telah disebutkan

pada  pembahasan  tentang  tanda-tanda  kenabian  hadits  dari
Abu  Zur'ah,  dari  Abu  Huralrah.  Lalu keduanya sapakat  dia
meriwayatkannya dari hadits Az-Zuhri, dari  Salim, dari Ibnu
Umar.   Penjelasannya   sudah   dipaparkan  pada  pembahasan
tentang tanda-tanda kenabian dinana dikatakan bahwa hal ini
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C.

teljadi  sebelum  kedatangan  Dajjal,  seperti  yang  disebutkan
dalam hadits Samurch yang dikutip Ath-Thabarani.

Hadits Anas,   Ciii.";j 6?\:all \€j Liz;£ ,-Gli>. 6j±:. J+®ull iei 3i

afa±:j}i  q±  ij£{j  i!rfu.i  q3  ;ij^j:±3  feqi  qj  33*.fuj  '+}fa.I  qg

(Sesungguhaya   di   hadapan   Dajjal  .ada   tahun-tahun  yang
penwh tipuan. Orang jlyur dianggap berdusta dan pembohong
dianggap   benar.   Orang   amanch   dianggap   khianat   dan

pengkhianat  diberi  ananah.  Turat  berbicara  padotrya  Ar-
Rejwzzbz.dfoczAJ.   Hadits  ini  diriwayatkan  horn  Ahmad,  Abu
Ya'la,  dan  AI  Bazzar,  dan  scr7®czd-nya /.cz){)/I.d.  Hadits  serupa

juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah,
dan di dalamnya disebutkan,  ai<;{£ apdl :);}1 :J6 ?ii£3}l lij :+:i
-giv\  jji  a  (Ado  yang  bertanya,  ``Apakah  Ar-Ruwaibidhah

itu? "  Dia   menjowab,  ``Laki-laki tak berarti yang berbicara
tentang urusan masyarahat unum. ")

Hadits sanurch,   fa t}:his |' Gfe t3;i `3}< di istll i£' i
•;Z::IfjalariKiam;ttidakakanterjadihinggakamumelihat

perkara-perkara  besar  yang  tak pernah  t?rbptik  dalqm  hpfi
hamzt/.  Dalam  lafazh  lain  disebutkan,    az+ji  g3  ¢#&  *d;i

I:+}   \a}  izl'  :;;  +±;;`  66  :}a  '.}i:±3  /I/7'.cisa#ny¢  me%/.adz.

sangat besar dalan diri-dirt ha:rm dan ha:rm bertanya apakch
nabi  kawiu  menyebutkan  untuk  ka:rm  sesuatu  tentang  itu?).
Lalu di dalamnya disebutkan,   \€;Jet P  J3}€ 'Jca®l  13}` £3

(Hingga  ka:mu  melihat  gunung-gunung  hilang  dari  tempat-
fexpafro);aJ.    Hadits    ini    diriwayatkan.   Ahmad    dan    Ath-
Thabarani   dalam   satu   riwayat   panjang   dan   substansinya
dikutip     At-Tirmidzi     tanpa     menyebutkan     apa     yang
dimaksudkan darinya pada tempat ini.
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d.

e.

HaditsAbdullahbinAmr,rfu'p££*ieaj\==;:gistliij%'V

;fil(HariKiamattidakakanterjadihinggaperzinaanterjadi
di  jalan-jalan  sebagc[inana  halnya  himar  yang  melaloukan
feztb2t#grz#  bz.o/ogz.s/.  Hadits  ini  diriwayatkan  AI  Bazzar  dan
Ath-Thabarani serta dinyatakan s4afaz.fa oleh Ibnu Hibban dan
AI  Hakim.  Dalam  riwayat  Abu  Ya'la,  dari  Abu  Hurairah
disebutkan,   e q£±g !rj]°i d'; k}i ijif g kqi g,ri ;i;€ 'v

+!Gjl li£ ;13J 66:3lj }' :'J3i{ 6; ,rty}£ a;C£ 6# j!:jful „maf
wi tidak akan binasa hingga seorang pria berdiri di hadapan
seorang perempuan lalu dia membaringka:rmya di jalan. Maka
orang terbaik di antara mereha saat itv adalah orang yang
berhata,  "Sekiranya kita menyembunyikannya di balik tembok
z.7!z.. "J Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab 4/ 4asazA dari
hadits Abu Dzar redaksi serupa, dan di dalamnya disebutkan,

6£!±Jl   ¥®3:;!  ?'  i{ifi  I:)±£  /Ora»g  fez.baz.fr  mereha  berhafa[,
"Sekiranya kalian menghindari jalan itw. ") Sed:amB£:an dzham

hadits Abu Umamch yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan,

g±i3I +`i g|f aJ qi£L; g* **i q3`; iji5 f3@°u; :fj].I *€ dg-i

32±3 fi d;i J5 * *}{ # c+ZGjl ;13j q±£J13 ¢i :i€:aif Jj#
(Hingga   seorang   perempuan   melewati   suatw   kaum

kenudian salch seorang dari mereka berdiri dan me:ngangkat
kainnya   seperti   mengo[ng:hat   ekor   kanbing.   Maka   salch
s eorang         mereka         berhata ,         ` ` Sekiranya         engkou
menyembunyikannya dari kami di belakang tembok ini. "  saat
itu  orang  itv  di  tengah-tengch  mereka  sana  dengan  Abu
Ba:kar dan Umar di antara karm).

Hadits  Hudzaifch  bin  AI  Yanan  yang  diriwayatkan  Ibnu
Majah,  q3 igp 6 d;W: i # r±i #3 i;aj: a; iir,¥i }3ff:
3j±ij®i3 J¥®I  a;:ill  y,€i c¢  Li3¢  gii53  {fefro  q3  all;{ q3  :ie
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¢'jj¢ :+6  a,  q£ 3'± i  3rtyo,  9ji j>  bf;uT  d.303i  :6j'ji£3  :rf.`

(Islam a:ken pudar sebagalmana halnya ganbar yang pudar di
baju. Hingga tidak diketahvi apa tw puasa, shalat, haji, dan
zahat.   Yang   tertinggal   adalah   sekelompok  manusia   yang
terdiri dart orang tua dan lanjut asia. Mercka berkata, "Kand
mendapati bapak-bapak kant di atas kalinat ini,  `Laa ilaaha
illallah ' maka hami pun mengatakannya. " )

Hadits chas, al §! @'! '¥ u>3fyl d diJ i ji istll iji€ i ffarl.

Kianat tidak ahan terjadi hingga  ``laa ilaaha illaaah"  tidak
dz.#capfa# dz. "clha bw7#z) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dengan lsa#ad yang kuat. Dalam riwayat Muslim hadits
ini   disebutkan   dengan   redaksi,   &1   &t   rH//aA,   4//afeJ.   Dia

mengutippuladarihaditslbnuMas'ud,jlfj>q!is\:-J`ij±;'Y

urrfu)  (Hari  Kianat  tidak  ckan  terjadi  kecunli  atas  sebwrmk-
bzfr«A mar.z#z.CZJ.  Imam  Ahmad mengutip  riwayat  serupa dari
hadits nba` As-Sulami dengan larch, al'6 ¢endrfoa#/ sebagai

ganti      lafazh,      jl*      /Sebwrtlfr-bc¢"fr/.      Riwayat-riwayat

pendukungnya  sudah  disebutkan  dalam  bab  apabila  tinggal
pada manusia-manusia rendahan.

Selain  itu,  Ath-Thabarani  meriwayatkan  melalui  jalur  lain
darinya dengan redaksi, c¢¥ jf ie\:Jl ij% `Y ffarz. Kz.amaf fz.da* afa#

fer/-adz. af¢s ora#g mzffa7ez.»/.  Sementara Imam Ahmad meriwayatkan
melalul sa7.ad yang/.a)o/I.d dari Abdullah bin Umar dengan redaksi,  i
'ij 6j# 6j5ji{ '¥ life i:si {c,a;fyi !ii * afi.ja &i i;g ji isui ii€

r}:i'Ofs:±'(Hari:Kiam;tti;akak::nterjadi'hinggaAllahmenganbil

hanba-hamba-Nya  yang  baik  dan  ahli  agama  di  antara  penghuni
buni.  Sehingga yang tersisa adalch manusia-manusia durjana yang
tidak mengenal yang maknrf dan tidak mengingkari yang mungkar).

288 - FATHUL BAARI



dz.

Z„

!9

„.
a

Ath-ThayalisimeriwayatkandariAb\uHurairaldenganredaksi,ij:'q

&i ,eji ;3 +4j'+i pu:)qi i; rii ir +u` €± u? is4i prarz. Kz.a!maf
tidak akan terjadi hingga orang®rang dart umatku kembdi kapada
berhala dan mereha menyembahnya selain Alldr). TLedi!ts teatang ir\i
baru saj a disebutkan sehubungan dengan kisah Dzu AI ELalashal.

mnu Majah meriwaya:tlran dari hadits Hulzainl   LijJ¢ i:i£3

al .y! `4'! a 32*oi 9pe j> u<;iff d-33i 6ji'jz ij#.i3 ;;p ±=ii +di ir

¢ft ';:;i (Dan yang tertinggal adalch beberapa ketompck marrasia

yang   terdiri   orang-orang   tan   renta.   MeTeka   ber;kata,    "Kant
mendapati bapck-bapak hand di alas kdimat iri `lca ilonha illallah'
7»afafl  ha"z. pe.»  me»grfzrfua»ny8. "/.   Senentara  Imam  Muslim  dan
Ahmad meriwayatkan dari Tsauban dengan redcksi,  u? is`:JI ij:; qJ

66Jql rii Jf }gr§ 'J# £3 {#;i:i.i; €i ir |q§ ;Pii±' prarz. Kz.cz]»af
tidak  akan  terjadi  hingga  kahildrkabilah  dari  umatku  bergabung
dengan   orang-orang  musyrik,   dan   hingga  kchilah-kabtlch   dart
qmczfha men)/embaA be7-Aa/a/.  hiam Muslin mdiwayadran pula dari
hadits Aisych, &1 Pj3 i? Ls33.13 'gful 'Jaf cg- ddl3 i6.SI 'lrLiL€ 'Y prarz.-

hari dan malam-malam tidrk akan beraldrir hingga Inta dan Uzza
disembaA sehaz.» 4//aA/, di dalannya juga disebud[in,   Gt;J al ::i:i ij

i;6j+±£#qbij5ptI]iir3i'j£¥jp£¥Jiq!jedi£
•aphf`r\    pr9    (Kendian   AIlch   mengirimkan   angin   sejuk   hingga

merenggut   nyc[wa   setiap   mukmin  yang  tendapat   dalam   hatinya
keinanan  sebesar  biji.   Mdka  tinggallch  orang®qang  tidak  ada
kebaikan dalam dirinya, lalu mereka kembdi kapade agana leluhur
7»ereha/. Dalan hadits Hudzaifth bin bsald tndapat kctermgan yang
mendukungnya. Di dalarmya dikatalran bchwa hal saped itu teriedi
setelch kematian Isa putra Maryam.
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AI  Baihaqi  dan laimya berkata,  `Tanda-tanda itu  ada yang
kecil  (sebarian  besamya  telah  teq.adi)  dan  ada  yang  besar  (akan
terjadi)."

Saya abnu Hajar) katakan, inilah kandungan hadits Hudzaifah
bin Usaid  yang dikutip olch ham Muslim  yaitu;  Dajjal,  Dabbal
qewan  aneh  yang  muncul  dari  perut  bumi),  matahari  terbit  dari
tempatnya  terbenan  saped  peren]puan  hamil  telal  cukxp  nasa
kehamilarmya,  tunmnya  isa  putra  Maryam,  keluarnya  Ya`juj  dan
Ma`juj,  angin bertiup  sesudah kematian Isa lalu merenggut nyawa
orang-orang mulmin.  Lalu mereka mcmpertanyalrm hubungan. hal-
halitudenganhadits,ai}i;3r3;3=j°ij£#£6€i*fe+]t}s'¥

(Senantiasa  ado  satu  kelompok  dart  unat:k.I  yang  bereda  di  atas
kebe»czr¢#  Az.»ggr  dzzfang ezmso» j4/7aA/.  Karena makna laliir hadits
sebelumnya menLmjukkan bahwa tidak tersisa seorang pun dari kaum
mukminin,  apalagi  orang  yang  menegakkan  kebenaran,  sedan9kan
makna  hadits  ini  seeara  tcksttial .menunjukkan balwa  orang-orang
mukmin senantiasa ada.

hi dapat dipadukan bahwa maksud pedrataan `urusan Allah'
adalah   bertiupnya   angin   terschut,   sehingga   keberadaan   mereka
berlangsung sebchm datangnya anrin itu. Melalul cala kompromi ini
maka hilang segala kenusykilan atas taufik dari Allah. Sesudah anrin
itu bertiup, yang tersisa adalah manusia-manusia bunk dan tidak ada
seorang  mukmin  satu  pun  di  tengah-tengah  mereka.  Pada  nasa
merekalah Hari Kiamat tejadi.  Saya akan sebutlran di alchir bah ini

perkataan Isq a;a}' ja `alif t£+£ i ;;i.I j€fl.6 6J££ }3g iftll 6!
(Sesungguhnya Hari Kid:mat saat ifu seperti orang tamil yang telch
menyempun'Lakan masa kehamilannya, keharganya tidak taha kapc[rl
diamelchirkanD.

Kalinat   `Thingga   dua   kelompok   saling   baperang"   telah
dijelaskan  pada pembahasan  tentang  kelenbutan  hati .bahwa  yang
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dimaksud dua kelompok itu adalah Ali bersana pendukungnya dan
Muawiyah bersama  pendukungnya.  Penanann kedua kelompok  itu
sebagai kauni mulminin dan pemyataan serLian keduanya adalch satu
dijadikan   bantahan   terhadap   Khawarij    dan   pengikutnya   yang
mengafirkan kedua kelompok itu.

Hadits,   i;;q®l   iS°`    13`i>   :)£€   (J4mmar   flfagn   dz.bef»z{A   o/ch

fe/ompofr );a#g mewiba7.gky»g) dapat dijadikan dalil bahwa Ali berada
di atas kebenaran dalam paperangan itu, karena pengikut Muawiyah
telah  membunuhnya.  AI  Bazzar meriwayatkan  melalui  sa7zad yang

/.a#z.d dari Zaid bin Wahab, dia berkata,  °Jj3 L3i :j± :]tii ii!1> 1:p `±
Irfu.I  :'j6 eu<;!6 of :i]'6 9rfui rii 6*3 i{±i+i ++3 az;i; iri af
1;ji^ j3 qS rff jis '& jjj j}, Fas S '-trfy uKetiha kwi berada di

sisi Hudzalf;ah, dia berkata,  "Bagat:mana kalian iri, pemehak agc[:rna
kalian  saling  menebas  leher  yang  lain  dengan  pedang?"  Mere:ha
berkata, "Apa yang engkou periutahkan kepada kand? .. Dia  bar:kata,
"Perhatikanlah  kelompok yang  mengdyde kapada  ALIt,  kominenlah

dengannya, ka:rena sesungguhnya die beTade di atas kebenaran. ')

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dengan sannd yang /'a)p/I.d
dari Az-Zuhri, dia berkata,  L!'! ¢S jial.I Pi j> I;i :ji i3?ti ai t3'

:;Zp;\;:±°6;±>£';3\:i.fL:l`rii*t;66\±>ffu;,ijfll(Kefl.faasampaz.
berita    kepada    Muawtyah    teutang    kenerlangan    Ali    terhadap
pendrkung   Aisyah,   dia   kemudian   mengof ak   orang®rang   undeik
menuntut  darch  Utsman,  dan  se:nra:rmya  wi  disambut  balk  olch

pe:ndudrk  Syan.   Akhirmya,   Ali  bergerak  merdyu  Mirawtyah  dan
led:ranya bertemu di Shif f im).

Ychya  bin  Sulainan  AI  Ju'fi  (salad  scorang  gLmi  inam
Bukhari) menyebutkan di kitabnya SAz#17z melalui saouAd yang /.ai}prid
dari Abu Muslin AI Khaulani, bahwa dia berkata kapada Muawiyin,
`Engkau menggugat Ali dalam masalah khilafah atau en9kau saperti

dia?" Dia  berkata, ``Tidak, sungguh aku mengetahui dia lebih utama
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dariku  dan  lebih  berhak  dengan  urusan  itu  Qchilafch),  akan  tctapi
bukankali   kamu   mengetahul   Utsman   tefounuh   dalam   keadaan
terzhalimi,  senentara aku  adalah anak panarmya dan walinya,  alni
menuntut  balas  atas  pembunuharmya?  Datanglah kalian kapada Ali
dan katakan kapadanya, `Serahkan penbunuh Utsman kapada kami'."
Mereka kemudian mendatangi Ali dan berbicara dengarmya, maka Ali
berkata,   `Dia   sebaiknya   masuk   dalam   baiat   lalu   menyerahkan
kaputusan tentang mereka kepadaku." Muawiyah lantas tidak setuju
dengan kaputusan itu, 1alu Ali bergerak bersama pasukan dari Irak dan
singgah    di    Shiffin.    Sementara    Muawiyah    bergerck    busana
pasukannya   dari    Syam    sanpai   di   tenpat   tersebut.   Kqiadian
berlangsung pada bulan Dzul Hijjal tahun \ke-36 H. Lalu ten-adi stint
menyurat  di  antara  mereka  namun  tidak  mendapat  kesapckatan.
A]chimya, teq.adi paperangan hingga jatuh kofoan sekitar 70 nbu jiwa
dari kedua belah pihck, saperti yang disebutkan Ibnu Abi REaitsamah
dalam kitab j4f-rarz.A* .

Sebagian mengatakan bahwa jumlal korban lebih dari ini. Ada
juga yang mengatakan bahwa di antara mereka teljadi lebih dari 70
kali  pertempuran.   Telch   disebutkan  dalam  tafsir  surah  AI  Fath
keterangan tanbahan dari Ahmed dan selainnya pada hadits Salal bin
Hunaif   berupa   kisah    fchfa-in    ®enmdingan)    di    Shiffin.    Sahal
menggambarkan  apa  yang  teriadi  di  antara mereka  saat  itu  saperti
kejndian pada peristiwa AI Hudaibiyah.

Ibnu  Abi  Syaibch  meriwayatlran  dengan  sa7.ad  ShaAz.A  deri
Abu Ar-Ridha, bahwa aku mendengar Ammar berkata pada peristiwa
Shiffin, `Barangsiapa yang ingin diran8]ul bidadari maka sebaiknya
maju  di  antara  pasukan  dengan  men8harapkan  pahala."  Kenudian
dinukil dari Ziyad bin AI Harits, `Ketika aku berada di sisi. Ammar
saat teljadi perang Shiffin, sescorang berkata,  `Penduduk Syan telah
kafr'. Ammar berkata,  `Jangan katakan saperti itu, nabi kita dengan
mereka satry akan tetapi mereka adalah kaim yang men)drxpang dari
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kebenaran,   maka  kita  harus  menerangi   meieka  hingga.  mereka
kenbali,.„

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa ketika Utsman terbunuh dan
Ali  dibaiat,  Ibnu  Abbas  menyarankan  kapada  Ali  agar  menyetujui
Muawiyin memerintah wilayah  Syam,  agar Ali  mendapatkan balat
dari  Muawiyah,  lalu  dilakukan  terhadapnya  apa  yang  hendek  dia
lakukan. Namun Ali RA tidak menyetujui saran itu. Ketika kejadian
ini sampal kapada Muawiyah, dia pun berkata, `Demi AIlah, aku tidak
akan  menyerahkan  sesuatu  pun  untuknya  selamanya,"  Ketika  Ali
selesai dari perang Jamal, dia mengivm Jarir bin Abdullah AI Bujali
kepada  Muawiyah,  mengajaknya  untuk  masuk  kapada  apa  yang
disapakati manusia. Namun Muawiyah tetap menolak. Setelah rfu dia
mengivm  Abu  Muslin  -saped  dijelaskan  sebelurmya-  namun
perkara itu belum mencapal mufckat. Akhimya, Ali bergerak bersana
pasukinnya menuju Muawiyah dan keduanya bertemu di Shiffin pada
sepuluh pertana bulan Muhalran dan pertempuran pertana kal pecah
pada awal bulan Shafar.

Ketika  penduduk   Syam   hampir   saja   dikalahkan,   mereka
mengan8kat mushhaf atas saran dari Amr bin AI Ash, 1alu mengajak
kapada apa yang ada di dalamnya. Maka kaputusan diserahkan kapada
dua hakin dan telj adilah apa yang tejadi berupa perbedaan keduanya.
Selanjutnya Muawiyah mengukuhkan kekuasaannya di wilayah Syam
dan Ali disibukkan. oleh urusan Khawarij.

Dalam riwayat Ahmad dari Habib bin Abi Tsabit, aku datang
kapada Abu Wa`il mcka dia berkata, `Kami belnda di Shiffin, ketika
banyck orang terbunuh di pihak penduduk Syam, Amr berkata kapala
Muawi)rah, `Kirimkan mushhof kapada Ali .dan ajaklah dia kapada AI

Qur`an, karena dia tidak akan menolck hal itu atasmu'. Maka seorang
lald-laki datang dengan mushhaf itu dan berkata, `Antan kami dengan
kanuadalchAIQur`ap+9j!63Si;:+9..1*`:gin`lj€Ijide,jJ.lj!}€iji
'Ofo*.¥3®+€±.e±}J:i.*®+a±'+±=±givaidakhahenghaun;elihat
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orang-orang  yang  telah  diberikan  bagian  dari  AI  Kitab  [Tdurat],
mereha disera kapada kita.b Allah supaya kitab ifro menetapkan hukum
di  antara  mereka,  kemudian  sebagian  dari mereka  berpaling,  dan
mereka selalu membelakangi [keb;naran]) '. AIL bededa. `Beri:an, alni
lebih  patut  memenuhi  hal  itu'.  Para  ahli  AI  Qur`an  -yang  di
kemudian hari  dikenal  sebagal Khawarij- berkata,  `Wahai Amirul
Mukminin, apa yang kita tunggu terhadap orang-orang itu, mengapa
kita tidak belj alan kapada mereka dengan pedang-pedapg kita,` hingga
Allah memberi keputusan di antara kita?'  Sahal bin Hunaif berkata,
`Wahai  manusia,  celalah  diri  kalian  sendiri,  karma  kani  melihat

sendiri peristiwa AI Hudaibiyah' ."

Setelah itu dia menyebutkan kisah perdamaian b.ersama kaum
musyrikin.  Penjelasan tentang itu telah disebutkan melalui jalur ini
dari Sahal bin Hunaif.

Mengenai kisah  faAfo.in  ®ermdingan)  telah saya  sitir dalam
bab   pembunuhan   Khawarij    dan   kaum   mulhid   (atheis),   pada

pembahasna tentang perintah tobat terhadap orangrorang murtad. Ibnu
Asakir  meriwayatkan   dalam  biografi   Muawiyah  darn  jalur   Ibnu
Mandah,  kemudian  dari  jalur  Abu  AI  Qasim  ®utra  saudara  Abu
Zur'ah  Ar-Razi),   dia  berkata,   "Scorang  laki-laki   datang  kapada

pamanku   dan  berkata  kapadanya,   `Sesungguhnya  aku  membenci
Muawiyah'.   Dia     berkata,   `Kenapa?'   Dia  berkata,   `Karena  dia
meme`rangi Ali tanpa alasan yang benar'. Maka Abu Zur'ah berkata
kapadanya, `Tuhannya Muawiyah adalah Tthan yang penyayang, den
lawan  Muawiyah  adalah  lawan  yang  mulia,  maka  apa  urusanmu
masck di antara keduanya'?"

'Ofu>  '.:i;.  g)  (Dan  hingga  drvial-drtijal  diutus).  FLata

daj/.a!/ztzt»  adalah bintLik jamak dari  kata daLfy.a/.  Penafsirannya clan
disebutkan pada bab berikutnya. Maksud pengutusan mereka ndalch
tampalmya urusan mereka. Bukan pengutusan dalam arti mengemban
risalah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatah para
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hanba diciptakan oleh Allah, dan semun urusan bendasarkan takdir-
Nya.

£fy: :¢ .I+.i  r:h4:endehafz. fz.gr p"/"A/.  Dalam sebagian hadits
disebutkan dengan jumlah yang pasti. Pada sebagian lagi disebutkan
lebih   dari  junlah  tersebut   dan  sebagiannya  menberi  perincian.

::::banu:ap¥g#;€Gqeu¥¥,!i#g##tij£S:b;;Fd{:g#¢:
€)* ®:i (Sunggu,h akan ada tiga pulwh para pendusta [rtyal] dalan
unatha,  semuanya mengalou sebagal nabi,  dan  a:ku adalch penutup

pa7icz  »abz.,  fz.dcz* a!da  #abz. seswdrAfa./.  Hadits  ini  diriwayatkan Abu
Daud dan At-Tirmidzi serta dinyatakan SAaAz.A oleh Ibnu Hibban. hi
adalah  penggalan  hadits  yang  diriwayatkan  foam  Muslim  tanpa
menyebulkan kes eluruhan redaksinya.

Imam   Ahmad   dan   Abu  Ya'la  meriwayalkan  dari   hadits
Abdullah bin  Amr  dengan reddsi,    U:Iis  qGS  'Ojfuifu:  apdl  tf'JJ:  6;i

(Menjelang Hari Kianiiat add tiga pulwh da:jjal pendusta). Serm!mifan
dalam hadits Ali yang dikutip Imam Ahmad sama sapertinya. Begitu

pula dalani hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Ath-Thabarani dan dalam
hadits Samurah yang bagian awahya dimulai dengan gerhana, dan di
dalarmya disebutkan,   33;ql *J±T l:I.ji bjfro' aJ*€ g iitll ij5' 'Y3
'J#u) (Hari Kianat tidak tdyadi hingga kelueT tiga puluh pendusta

yang paling akhir di antara mereka adalch Ddial yang buta sebelch).
Hadits  ihi  diriwayatkan  Ahmad  den  Ath-Thabarani.  Kandungarmya
diriwayatkan  At-Tirmidzi  dan  dia  mengatakan  bahwa  hadits  ini
SAaAz.A. Dalan hadits Ibnu Az-Zubair disebutkan,  £rfu; ,ail:JI tf£J £;i a!

ail;i   Fz  *ey®i   +tp3   ;\i:i   tte   *°1   i3Lfyl   ;{S   c:lie

(Sesungguhnya menjelang kianat ado tiga pulwh pendusta di antoTa
mereka   AI   Aswad   AI   Arsi   pemimpin-  Shan'a`.   dan   pemimpin
Yanamah, yaitu Musailanch).
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Di  masa Abu Bakar, muncul Thulainah bin KI]uwailid yang
mengklaim dirinya sebagal nabi. Kemudian dia bertobat dan kembal
kapada  Islam.   Begitu  pula  Sajch  pernah  mengalni  sebagai  nati

perempuan lalu dinikahi oleh Musailamah. Tetapi dia kcmbali kapada
Islam sesudah kematian Musallamah.

Hadits yang menyebutkan an8ka lebih dari 30 terdapat dalam
riwayat  Ahmad  dan  Abu  Ya'la,  dari  Abdullah  bin  Amr  dengan
redaksi,   \€={> `j'.j£€ P' *; *`j-ifr3 :J6 ga{gT a :'1±; €i 3i 6j!Ti`ji 6js^i:

*#6 *Ji=to-i3 ,if ` \4} 'i)i:S (A]can ada tiga pulwh pendusta

atou   lebih.   AL:ha   berkata,    "Apa   tanda-tanqa   mereka?"    Beliou
bersabda,  "Mereka datang kapada kamu dengan Sun:nah yang kamu
tidak pernah kalian lakukan. Dengannya, mereka me:rm,bah dengannya
Sunnch   halian.   Apabila   kamu   melihal   mereka   rna,ka   jouhilch
mereha. "/  Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Amr yang dikutip
Ath-Thabarani  disebutkan,  U:tis  6}i;i  aJ*£ £  :rf;dl  ig%  q  pra»-

Kian,rat  tidak  terjadi  hingga  keluar  dyuh  puluh  pendusta).  Tot;api
sa«ad hadits ini lemah. Dalam riwayat Abu Ya'la, dari hadits Anas,
disebutkan redaksi  serupa namun sa»od-nya juga lenah.  Kalaupun
hadits  ini  akurat maka dipahami  sebagai unglapana hiperi>ola bukan
untuk menyebutkan angka atan jumlah secara pasti.

Sedan8kan hadits  yang memberi perincian disebutkan dalam
riwayat Ahmad dari Hudzaifan, melalui samad yang/.eyz.d,   j 3jz=.

t5fi S` i #t +€6 d!;3 (;;Ljj ifji ;{± 6j;:i±3 .air 6J'GS 6j!1is' di
(Akan add di antara urnatku para pendusta da:tialrda:dial sebanyak dua
pulwh dywh,  di c[nlara mereka terdapat empat perempuan,  sunggu,h
aku adalch penutxp para nabi,  tidak ado rrabi sesudchku). Hzll ini
menunjukkan    riwayat    yang    menyebutkan    30    adalah    bentuk
penggepanan. Hal ini diperkuat oleh perkataannya dalam hadits tadi,';:j§giv.c.€jLj(Mendekatitigapuluhb.
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±\ 'Jf+) '~fi '{±:i .+S±  (Semuanya mengch. dia adalah utusan
4//a[frJ.  Hal ini secara lahimya menunjukkan setiap mereka mengaku
sebagal nabi. hilah rahasia yang terdapat dalan perkataannya di akhir
hadits terdahulu,   i;;¥1 iflf f!;`j rsesH#ggrfanya afu ¢da/¢ft pe#wfwp

para[ »abz). Mungkin juga orang-orang yang men8klaim nabi tersebut
bedumlch tiga puluh orang atau sekitar in] sedan8kan mereka  yang
lebih dari jumlah itu hanya sebagal pendusta, akan tetapi mengajak
kepada  kesesatan,   saperti  kaum  ekstrim  dari  kalangan  Rafidhah,
Bathiniyah,  Ahlul  WahdalL  AI  Hululiych,  dan  semun  sekte  yang
mengajak kapada perkara yang diketahui seeara pasti menyelisihi apa

yang dibawa Muhammad Rasulullah SAW. Hal ini diperkuat oleh apa
yang tercantum dalarn hadits Ali yang dikutip haam Ahmad,  :pe 'Jtii
•+i;i  '{±}3\.,')   ..?+.:S\   *  giv   ±;;±,  (Ali  berhata  kepada  Abdullah  bin  AI

Kawwa`,    "Sesungguhnya   enghau   termasuk   mereha.')   Tbrm   AI
Kawwa`  tidak mengklain sebagal nabi namun ekstrim dalan aliran
REdhch.

dr.I  ;ja;:;  £3  @a#  Az.nggq  I./in"  dz.cab#f/.  Hal  ini  sudah
disebutkan pada pembahasan tentang ilmu dan akan dijelaskan pada
pembahasan tentang hukum.

Jjq3}l  :g}`J  rBa#}Ja*  fery.adi.  ge"pflJ.   Gempa  telch  banyak

teriadi   di   belahan  bumi   Utara,   Tinur,   dan   Barat,   akan  tetapi
tanpaknya yang dimaksud dengan banyaknya gempa, adalah luesnya
wilayah  kejadiarmya  dan  terus  menerus.  Disebutkan  dalam  hadits
Salanah bin Nufril yang dikutip haan Ahmad,  tJ13=. 3£\:Jl tf*J 6;f3

Jfr}\  (Sebelun Hari Kianat qham terjedi tchun+tchun gempa). DLa.

mengutip pula dari Abu Sa'id dengan redaksi,   +lJ5! 1:g del:}:all J&€

¥tJ` (Ahan Janyak haliliutar mendehati Hari Kiamat).
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'€f i 'SS ':;Sl 'ribf ] 'Urf}\ I+fa.') (Masa berdekatan, f unch

ber"w#ca/a#, da# fefacaac# me7.ebck/. Pembahasan tentang ini baru
saj a diulas sebelumnya.

';jajS 'JI:1` I;3± 'Si ;=:) (Dan hingga haria di antara kalian

me#jad!. ba].)/¢k da# meJI.xpclfaJ. Penj elasannya sudah dipaparkan pada

pembahasan tentang zakat.  Sedan8lrm pengaitan dengan lafazh, aze!

(dz.  a»f87~a  ha7»zf)  mengindikasikan bahwa  itu berlaku  untuk  zaman
sahabat. Sehingga ia menjadi isyarat terhadap penaklukan-penaklukan

yang teriadi di nasa Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan bahwa pada
nasa Umar  bin  Abdul  Aziz,  ada  sescorang  menawarkan  hartanya
sebagai   sedekah,  nanun  dia  tidak  menemukan  orang  yang  mau
menerima sedekahnya. Kalinat  +3i 'Y  tS;i> i2>j;£ tfjJ.` 'J:p:±i a±jij£ £3

*,  i  uhingga  de  menowarkannya,   dan  o;rang  yang  dit;warkan
berkata,   "Aku  tidak  memiliki  kebutuhan  padanya'r)  alddrch isryarat
terhadap apa yang akan tejadi pada nasa Isa putra Maryan. Hadits
ini memberi isyarat kapada tiga keadaan, yaitu:

1.         Harta  menjadi  banyak.  Fenomena  ini  telch  teriadi  di  nasa
I           --_        -              ®J`'~..   J,I .,.,,   `1            '                 '      I.'fa (Akan banyck di

sahabat, oleh karena itu disebutkan,

¢7!fara  hamw).  Kemudian  tercantum  dalan  hadits  Auf  bin
Malik   yang   terdahulu   pada   pembchasan   tentang   jizyah

penyebutan   tanda   lain   yang   berbeda   dengan   tanda   bagi
keadaan kedua pada hadits Auf bin Malik secara m¢r#/',   .3ife{

ju®I  i>\g.! ?: ?b-^j;3  {,}±:j°l  S;{;i ±g  iJ: tj^|?;  :}>\:-JI  tfdJ :;:{f  \;:ii

`L±t. .:Jjz± )fe '-titty 'ap ',J;:}l J=S± S (IIitunglah enam perkara

sebelum Hart Kianat terjadi, yattu:  Kenatianku, pencklukan
Baitul  Maqdis,  dra  kematian,  kenudian  banyaknya  harta
hingga seseorc[ng diberi  100 dinar masih saja merasa kesal).
Saya  telah  menyitir  sedikit  tentang  ini  ketika  menjelaskan
hadits tersebut.
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2. Isyarat  melimpahnya  harta  karena  sangat  banyak,  dimana
setiap  orang  merasa  cukup  dan  tidck  menbutuhkan  milik
orang lain. Keadaan ini berlangsung di akhir masa sahabat dan
awal generasi sesudahnya. 0leh karena itu disebutkan,  Lj ij€

Jtjl (Pemz./I.fe frar7zz risa#). hi juga sesiiai dengan kejadian di

nasa Umar bin Abdul Aziz.

Isyarat  melimpahnya  harta  dan  setiap  orang  merasa  cukup
sehingga  tidck  membutuhlrari  yang  lain.  0leh  karena  itu,

pemilik  harta  dilipul  kecemasan  sebab  tidak  mendapatkan
orang    yang    menerima    sedekahnya.    Terlebih    lagi    dia
menawarkan  hartanya  kapada  orang  lain  meski  yang  tidck
berhak   menerima   sedekah,   naniun   orang   itu   tidak   mau
menerimanya,       dia      justni       berkata,       "Aku       tidak
membutuhkarmya."  hi  teriadi  di  nasa  Isa.  Mung]in  pula
kondisi   terakhir   ini   berlangsung   saat  keluamya   api   dan
minusia disibukkan oleh urusan pengumpulan, sehingga tidak
seorang pun menggubris- harta, bahkan dia ingin meringankan
beban bawaannya semaksimal mungkin.

?^§±1 i .ufu} 'J)ke. S:) @an himgga orang-orang berlomba
memperfz.»ggr.   hangrma7.J.   Pada  penbahasan   tentang   imam   telah
disebutkan melalui I.alur lain dari Abu Hriralrah, tentang pertanyaan
Jibril  mengenai  iman,  dinana ditanyakan ptila tanda-tanda kianat,
yaitu orang-orang berlomba mempertingri bangunan.  Ia merupakan
tanda-tanda yang terjadi dekat dengan nasa kenabian. Arti berlomba
mcmpertinggi bangunan adalah setiap orang mrmbangun rumahnya
menSnginkan lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi munglrin juga

yang  dinaksud  adalah belbangga denganya dalani hal keindahan,
hiasan,  atau  yang lebih umum darinya.  Fenomena ini  telah banyak
terjadi dan semahin bertambch.

FAT=UL BAARI - 299



I;:}li;I;:}).:1a:)(Danhinggaseseorangmelewatikubur
ora»g   /az.7!J.   Penjelasan   tentang   ini   sudah   dipaparkan   dua   bab
sebelurmya.

\4;,}a°ct';I:±ll'is±S:)a)anma;ahariterbitdaritempatnya

ferde7za7»J.  Penjelasannya  sudah  disebutkan  pada  alchir pembahasan
tentang kelembutan hati. Saya menyebutkan di tempat itu pandangan
AI Baihaqi kemudian AI Qurthubi sebagai suatu kemun8kinan, bahwa
nasa yang keimanan tidak bermanfaat bagi jiwa, bisa saja teriadi saat
matahari   terbit  deri  tempatnya  terbenan.   Apabila  hari-hari  terus
berlangsung  dan  setelal  nasa  masa  kemunculan  tanda  ifu,  maka
manifaat keimanan dan tobat kembali  saperti  sedia kala.  Saya telch
menyebutkan pula mereka yang menandaskan kemungkinan ini serta
bantahan  atasnya.  Kemudian  saya menemukan  hadits  Abdullth bin
Amr, disebutkan terbitnya matahari dari tempatnya terbenam, dan di
dalamnya disebutkan,  :±aT rig P' q;'G.i \:i;` &i q *9.I ?}£ J'; j3f}i J*
';]±°ti(SejaksaatitwhinggaHariKiamat,tidakbe:rmanfaatbagijiva

keinanannya,   bila   dia   tidak   beriman   sebelunnya).   Hadilts   Lri
diriwayatkan oleh Ath-Thal]arani dan AI Hakim. Ia adalah 78airA dalam
masalah yang masih diperselisihkan ini.

djb:jE€ 'y3 ¢ti;Liii fro \a{=i \*{j 'pir}i ;it .ri3 istli *jis'3 tD¢~

sungguh   Hari  .Kianat   akan   terjadi   saat   dua   laki-laki   telah
membentanghan  kain  masing-masing  di  antara  keduanya,  namun
mereka  tidck jade  melakukan  junl-belt  dan  tidck  pula  melipatnya
fez»bcz/I).  Disebutkan  dalam  riwayat  Muslim  dari  Sufyan,  dari  Abu
Az:Zired, '{fi  S  quif e. 'st '+i a ?".if i.') (Keduanya jual beli hain
namun tidak saling menjunl hingga [Hari Kiamat] tegck). AI Ba]haq;i
meriwayatkan dalam kitab ,4/ Ba 'czfs dari jalur Muhammad bin Ziyad,
dari Abu Hurairah dengan redaksi,  \i{£{f I;i:j` ij #3 j> istll *jis'3

¥rd.h'Y)qu.ire.'st¥hi.ife.Sj(SungguhHariKi;matakanterjediatas
dua laki-laki yang telah membentangkan kain antara kedunrrya untuk
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jual belt nanun kedunnya tidak melakuhan jual-belt dan tidak pula
melipatnya).

Penisbatkan  kaln  kepada  keduanya  dalam  riwayat  pertama,
ditinjau dari  segi hakikat pada salah satunya,  dan majas pada yang
laimya, karena salah satunya adalch penilik dan yang lairmya adalal
penerima. Sedan9kan lafazh pada riwayat lain,  `keduanya saling jual
beli',  yakni  tawar  menawar.  Pemilik barang  dan  orang  yang  ingin
membeli.   Tetapi  transaksi  keduanya  tidak  sempuma  karena  Hari
Kiamat telj adi secara tiba-tiba.

Dalam riwayat Abdunazzaq,  dan  Ma'mar,  dari Muhammad
bin Ziyad, dari Abu Hurairah secara marf% ' disebutkap   i±' ie`:Jl a!

¥ri.ja±\:i'C;fu?(;i:SIL±:)S±:}`j3(SesungguhnyaHariKianatcka;
terjadi atas dun orang laki-laki saat ked:uanya prtembentangkan kain,
s;hingga  keduanya  -tidak  sempat  mdipatnya  kembali).  Sen!atan
dalam hadits Uqbah bin  Amir yang dikutip AI Hahim sehubungan
dengan kisah ini terdapat pendahulunn, redaksinya,  al j=p &1 Jj=..3 'J6

J,

?b:jif Of cai
j

;is* ifLin 3£tli lf life giv *3 &

a, `;tl, ie, j> g-J,S
®               \,         ,     ,'+Sl 9lJi#' ¢:i;}1 6! {g*; gl;` tSPIJ  :JB flas%J#JJafr

SAW bersabda, "ALkan munoul atas kamu sebelum HaTi Kianat awan
hitam dctri arch Barat saperti tc[meng. Ia serlantiasa meringgi hingga
memenwhi  langit.   Ke"rdian  ada  yang  berseru,   `Wahai  rrlanusia•-sebanyak tiga kdi dan pads kdi ketiga di:katakan-, telch datang

urusan  Allah.."   Beliou  bersabde,   "Dewi  yang jiwaku  berada  di
tangan-Nya, sesungguhnya dua orang laki-laki memberrtangkan hain
di antara kedua[nya kemudian mereha tidak sempat melipatnya. ")

:i) '-i3tl) .Sf i) a)an sunggwh Hare Kiamat akan terjadi saat

dz.a/. Maksudnya, saat seorang laki-laki.
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i±:}>        ±±Z        preaperbczz.fo.        Ao/a[7%»);&/.        Maksudnya,

memperbaikinya  dengan  menggunakan  tanah  liat.   Dia  menambal
bagian-bagian yang telah pecah agar dapat diisi air untuk digunakan
memberi minum -hewan temak.  Kalimat /aoffoa  a!/ Aacfdfo  artinya dia
memperbaiki kolam menggunakan lumpur atau tanah liat dan `benda
sejenisnya.  Atas  dasar  ini,  maka  pelaku  kemaksiatan  disebut  /a `z.fA

(liwath).  Hanya  saja  untuk  bentuk  in"dAarz.'  a[ata  kelja  sekarang)
lafazh  yang  bermakna  perbuatan  maksiat  adalah );tz/wctffec4,  berbeda
dengan  lafazh  yang  bemakna  memperbaiki  kolam,  yaitu  ycz/z.I.JA«.
Namun AI Qazzaz menyebutkan bahwa untuk lafazh yang bermalma
memperbaiki    kolani   juga   disebutkan   dengan   )/a/w"frfew.    Makna
dasamya   adalah  menempelkan.   Di   antara  penggunaannya  adalah
kalimat,   f*,¥l   a   *¢Sl   ci{   3feq.I   Jii  L±Z  #   6J   /I/"a!r
menempelkan     [mengikutkan]      kepada     jahiitych     siapa     yang
menggunahan  semboyan  mereha  dalam  Islam).   AharL  tctap±  yang
terbetik    dalam   pikiran    untuk   pelaku   maksiat   bahwa   mereka
dinisbatkan kapada kaum Luth.

Dalam    hadits   Uqbah   bin   Amir   yang   disebutkan   tadi
disebutkan,     \±a  a:p  g:+i  \23  a±:p;.  3iij'  :};JI  5!3  /Seszt»ggrAnya

seseorang  menempeli  kolamnya   dengan   tanch   liat  namun   tidak
sempat  mengambil air darinya sedikit pun).  Sermc;utara. da.1ELm hadits
Abdullah bin Umar yang disebutkan AI Hakin ulan aslinya terdapat
dalan riwayat Musli-,  ijf£ Ji3 a:;i`;i * J3i aj±g jj±ll q! ±±;£ i:

{$4§ '3:iS (Kemndian sanghakala ditiup hingga orang pertama yang
mendengarnya   adalah   seorang   pria   yang   sedang   memperbaiki
kolamnya  kemudian  dia  pun  pingsan).  Da,lam rivayat  ini  teldapat

penjelasan sebab hingga p.ria tersebut tidck sempat menganbil air dari
kolalnnya sedikit pun.  Sedangkan dalan riwayat Muslim disebutkan,

i35 t£ -i£ :+ri:i 3i fi£ €i- ;faJ ri #3i d ief{ k}13  @a!#
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seorang laki-laki merxperbalki kolannya, mcka tidaklch dia berbalik
-yakhi selesai atou berhenti darinya-hingga terj adi kiarrat).

'a±±{  '€±)  .:++)  '-33\=J\  ®S)±±)  (Dan  suhgguh  Hari  Kiamat  ahan

terjadi saat seseorang telah mengangkat makanannya). Mckslrdnya.
mengan8kat suapannya ke mulutnya.

I€;3L± 'sti (Namun dia tidak sernpat memakannya). M:alfsndnya.

Hari Kianat clan ten.adi sebelum seseorang meletakkan suapannya di
mulutnya, atau sebelum sempat mengunyahnya, atan sebelum sempat
menelannya. AI Baihaqi meriwayatkannya sebuah hadits dalam kitat
A/  Bcz'¢ts,   dari  Muhammad  bin  Ziyad,  dari  Abu  Huralrah  secara
magiv ', \€iji;i qJ \€Lf it djii£ gj e a:i?i ji3 jf isdl ij% prarz.
Kian'Iat   ckan   terjadi   alas   seseorang   yang   sedang   mengunyah
makanannya  yang  berada  di  mulutnya,   nanun  dia  tidak  dapat
menelc[rmya  dan  tidak pu,la  sempat  mengeluarkannya). Rid: ayat ini
menguatkan kemungkinan teralchir tadi.

Selain  itu,  telah disebutkan sebuah hadits pada bagian akhir

pembahasan  tentang  kelembutan  hati  di  bab  matahari  ted]it    dari
tempathya terbenam, melalui sa7zad yang sama saperti hadits di bab
hi,  q±,* .c ':r=:=l\ '€±jds S '-if etl\ '?js '4  (Hari Kiamat tidak terjadi

hingga  matahari  terbit  dari  tempatnya  terbenam),  +alNI  disednd£:an
sesudahnya,   \i€ifj pieJl ;a;< rf3  istll #jis'3 rD¢» szf»ggrA J7an.

Kiamat akan terjadi saat dun orang laki-laki telah menberitangkan
fez.# mereha/, kemudian disebutkan redaksi,   a;:a;'I ri3 isLJl #jis'3
'th.'st gal, ;j± ',]#1 (Dan sungguh Hart Krdmat akan teTjadi dan

seseorang  ba:ru  sdya  kembali  memerah  susu  untanya  nam:un  tidak
senpaf me#cz.czZ7z.ny8/.  Selanjutnya disebulcan juga,   3i3 is`=ll #jfa'3
'Z:+'±¥(DansungguhHariKiamatakantdyadisaatdinsedangkan

mermperdaz.fu. fo/amnya/,  lalu sesudahnya,   a±ri gl rf3 is`1Jl #jis'3
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(Dan   sunggwh   Hari   Kianat   clan  terjadi   saat   seseorang  telch
menganghat makanarmya).

Dalan  riwayat  ini  disebutkan  tambchan,  memerah  air  susu.
Saya tidck tahu mengapa Imam Bukhari men8hapusnya di tempat ini
padahal  dia mengutip hadits tersebut  secara len8kap kecuali bagian
ini. Lalu Ath-Thabarani menyebutkannya dalan redcksi hadits sesuai

perincian  yang  saya  sebutkan  pada  awal  pembahasan  hadits  ini.
Kemudian saya menemukan kalimat yang dimaksud tercantum pada
naskah  surnber  dari  riwayat  Karimah  dan  AI  Ashili  tetapi  tidck
tercantun  dalan  riwayat  Abu  Dzar  dan  AI  Qabisi.  AI  Baihaqi
meriwayatkannya  dari  Bisyr  bin  Syu'aib,   dari  bapaknya  dengan
redaksi,   ';;;i;J `Y \a3=j' be S±±}, crfu @engr# peraAa" sasw w#to#);a darz.

bawaft#ya d¢# f..daft sempaf mericl.czPz.nya/. Lalu dia menyebutkan tiga

perkara lain. Kata Jz.qhaft yang disebut-sebut dalan hadits ini adalah
unta yang memiliki air susu. Apabila seekor unta betina maka disebut
/aigc{ri selana dua atau tiga bulan lalu disebut /abw#.

Semua  ini  adalah  isyarat  bahwa  Hari  Kiamat  clan  teljadi
secara tiba-tiba dan lebih cepat daripada mengangkat suapan ke mulut.
Loam  Muslim  meriwayatkan  di  alchir  pembchasan  tentang  fitnch
keempat perkara ini kecuali mengan9kat  suapan ke mulut.  RIwayat
tersebut dia kutip melalui  Sufyan bin Uyainah,  dari Abu Az-Zinad,
melalulsa»ad-nyadenganredaksi,:}±±iaj:i±±Il`:rJ=+i:)i}lJis\:.Jlij:;

gj93i ¢ i}Z Ji}13 c-±1 ga;Jfj 9ie}lJ  .ijg ; g3 j! ;U`}l ffar!.
Kianat akan terjadi saat seorang laki-laki memerch untanya. Belun
lagi bejana itu terisi peouh s`ampal ke mulutnya kianat pun terjadi,
dan dua laki-laki yang sedang melakukan jual belt kain, serta seorang
laki-laki me:i!iil:perbalki kolo[mnya).

Dalann hadits Abdullah bin Amr disebutkan keterangan yang
menunjukkan  maksud  dari  perumpamaan  orang  yang  memperbaiki
kolan, redaksinya,  ai;:i a J3i3 .#f .Y! .jfi ai;:miJ % jJbl ¢ 'df£ +:
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':S=¢±  *`. ';i:+ 'S:j± ..)i:) acemudrdn sanghahala ditiup hingga tidak

seorang pun yang mendenga:rnya kecaa,It memperha:tikannya. Orang

pertama    yang    mendengarnya    adalah    lahi-laki    yang    sedang
memperbaiki    holam    untanya    lalu    din    pingsan).    ELdi:ts    3ri
diriwayatkan haam Muslin.

Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatlran serta dinyatakan ShaAz-A
oleh AI Hakin, dari Ibnu Mas'ud, dia beckata:  Jj:.i €j.i iij' 'e6' 8'
're9li;,i, 13'jj ietll ljfii§ .fe3 i;i it9ii;i #' ijl3 ¢ ai jb' ii

sj t.jf qb 6fty *i pe Lijf I+#c. ?' t* q± 6'j¥ *£ * q£ 6jiirf
&i .y! \€:i;i % `€g3 c6 .q5£3 6j3 ng 3`; ap Ore :'jdi ;¢ i; i.give,

(Ketika malan Rasulullch SALW dipeyjalankan [Isra`] , belrdu bertem
Ibrahim,  Musa,  dan Isa.  Mereka kemndian berbieara teritang Hari
Kianat. Mereka mulal bertanya teutang hal itu dari Ib.rahin, ntrmun
dia  tidak memittki  pengctahunm teutang hal  itu,  kerrndian  mercka
menanyal Musa dan din juga tidak memitiki pengetch:Wan tell:tang hal
itu, lalu pembiearaan dikembdikan kepeda Isa, rna,ka din   berkata,
``Telah   diberitdrLkan   kapadaku   sebehan   kyadiannya.    Adapun

kyadiannyama:katidckedayangmengetohainyakecualiAIlah.")
Selanjutnya disebutkan pedhal Dajjal. Allah lalu menunmkan

Isa untck membunuh Dajjal. Setelch itu disebutkan keluanya Ya`juj
dan  Ma`juj  serta  doanya  untuk  kematian  mereka,  disusul  dengan
kiriman hujan2 yang menbuang bangkai mereka di laut, lalu gLmung-

gunung diratakan, bumi dihanparkan saperti halnya hanparan kulit.
Isa  berkata,  "Aku  kemudian  diberitahukan  bahwa  apal]ila  hal  itu
teriadi maka Hari Kiamat atas manusia saped orang hanil yang telah
sempuma   nasa   kehamilannya   hingga   mereka   dikejutkan   oleh
kelahiranya siang atau malan."

2  Demihian  tencarmm  pada  malrah  yang  mmjadi  pegangan  penejcmahan,

Iia]mm  disebagian  stllhoer  dihafahn  yang  diki±  adalah  bimmg-burung,
mmglin teljadi kesalahan cctalL W"chaf i4 'Ja7n. Peneri.

FATHUL BAARI - sos



26. Dapal

4S &i jfa Gjfi `jif `jti a :i;i i; :;;i.i
E|

J, Jj :'Jj uj i£
*S  :Jri' .a± g*; a :d ]6 L€!3 i3°€L a ufiji f +i
•di,; a ait j; 'o3if ; Jf :Jj .,a fa`3 i; :}= i= ao! 6j'ji;

7122. Dari Qais, dia berkata: AI Mu8hirah bin Syu'bah berkata
kapadaku, "Tidak ada orang yang bertanya kapada Nabi SAW tentang
Dajjal seperti yang aku tanyakan kapada beliau, dan sungguh beliau
be;rsat)dai  bapadalEu,  `Tidak  ado  yang  membahayahanmu  darinya'.
Aku berkata `Karena mereka mengatakan bahwa bersamanya gunung
roti  dan  sungal  air'.  Beliau bersabda,   `Ba[Aha#  I.a  /ebz.A  mefdaA  bczgz.

Allchdrripadqitu.."

tLi3o, c# ;3;i :'jj +i 9fa &i j= S;£i i; :I;i * cI:I c;
-,,,,

.:afdr 'a¥ ,3iJ

7123. Dari lbnu Umar -aku kira berasal-dari Nabi SAW,
bdiou be;rsalrdJa, " (Ddyal mendliki) mata kanan yang cacat seakan-
akan ia seperti anggur yang menortyol. "

7124. Dari Anas bin MalilL dia berkata: Nabi SAW bersabda,
`.Dqjjal  akan  dating  hingga  din  singgch  di  pinggiran  Madinah.
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Kendian   Madirlch   bengoncang   schqutyak   ti8a   kdi   schingga
keluarlchsemunorangka:firdanmmofkkapadangra.'

'L±; :ai.rty°i i;oju: 'y :'jis i3 9S &i j1 'Ljl t£ ;i; c3f if
rl

•,orfe+t:i;j;.+iofi¥2#6'3'.jcr€uligi°i
7125.  Dari  Abu  BakralL  dari  Nchi  SAW,  bdiaii  bersalrda,

"Madinch tidck dimasuki rasa tahLf karena AI Masth Dqjjal. Saat iho

Madina,h  memiliki  dyuh  pintu,  pnda  setiap  pint\L  tedapat  d:ua
malaikat (yang medyaganya). "

i;; i£.ap°i klj dy :'jj i3 ,4S &i ± 'di d£ :Jff u!i if
EJ

•,orfe+l:Jij;`+,=iff=,a,`gl.,
'Jj  :'Jj 3±f * i=£1|;i #: ±,tp ;; :'jGtL! i;I 'J63  :]j

•,ia;i3#&,jb€j,:=p=:;i;J!1J`J£`;;=9.,
7126.  Dari  Abu  Bakwh,  dari  Nalri  SAW,  berian  bcmsabda,

"Madinch tidak dirrasuki rasa takut karena AI Mdsth. Soak Made:nah

mendliki dyuh pinfu, pada setiap pintu tendapat dun malaikat 6rang
mekyaganya)."

Dia belkata: Ibnu lchaq beLkata: Dari Shalih bin Ibralim, dari
bapaknya, dia berkata, "Ahi datang ke Bainh malra Abu Baled
berkata kapadaku, `Aku mendengar Nabi SAW bcrsal.da tentang hal
ini'."
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i6 :'j6 Jd£ ^&i 'g±; :;i i; &i 'j¥ .Of aii # #: pr if
cikf S Cj all jf j€j {Lrai u2 ij # &i jfa chi-            _                  ,                          `                                       .                    ,

•JJJ'  LeJ  Y!35J J :rf i i? 1;3 .:JJ}9dy :'Jri;'J&¢ul,

7127. Dari Salim bin AbdullalL bahwa Abdullah bin Umar RA
berkata,  "Rasulullch  SAW  pemch  berdiri  di  hadapan  orang-orang,
kemudian  memuji  Allah  dengan  pujian  yang  layak  bagi-Nya,  lalu
menyebutkan    perihal    Dajjal,    beliau    bersabda,     `Sw#g:grifo    a[fu
memberikan peringatan kepada kanu tentang Dajjal, dan tidak ada
seorang nabi pun sebelunku melainkan dia telch memberi peringatan
kepada kaunnya tentamg Dajjal. Akan tetapi aha ckan katakan kepada
kalian  teutangnya  suntw  perkataan  yang  belum  dikatakan  seorang
nabi  pun  sebelumku.  Sungguh  dia  cacat  mata  sebelah  sedangkan
Allah tidaklah cacat mata I . "

ifi` ui i£; :'jj i3 # &i jfa aii 'j;; .of i #: }i # *
ill;  -'ji*; ®jf_  JLri::; ,;±j,  i;i  isT ji;  ,;¢  ,;;±<jot  ,Ljjfi
.,,

*];;,;¢ttjjoit=£;i:.+.^;i;,:,jjJj,r+i;:LHt;c
.I£¢uli ii£ :ij'j .leis fe i¥ .c,g~ .L#.i ;3;i c,r]i i= +i

•i£,± * J=J ,L¢ i;, ca * ,ls, Lji
7128.   Dari   Abdullah  bin  Umar,   bahwa  Rasulullch   SAW

bexsa!toda. "Ketika aku sedang tidur (aku bermimpi) thawof di Ka'bah.
Tiba-t{ba ado seorang laki-laki berkulit hitam dengan ranbut lurus
meneleskan  -ton  mencurchkan-air.  Aku  berhata,  `Siapa  ini?'
Merekel   menjowab,   `Putra   Maryan'.   Kemndian   aku   pergi   dan
menoleh, termyata ada seorang laki-laki besar berkulit kemerahan dan
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berambut keriing serta bermata cacat seakannkan matctnya seperti
anggur yang menonjol.  Mereka berkata.  `Iri adalch Davial'.  Orang
yang paling  dekat ryirip  dengannya adrlch lbnu Qatha'."  Scoimm:8
laki-1a]d dari suku Khuza' ah.

&i utp &i Jji; '1±+  :°d'j i£ &i 'g>; ii3zG Oof :3; if

.jffui 3S ir 9jfe a ii; *3 #
7129.    Dari   Urwah,   bahwa   Aisyin   RA   berkata,    "Aku

mendengar Rasulullah SAW berlindung dalan shalatnya dari fitnah
Daijal."

E1

.;±^.i ,4:k ±h i:a ±n {Jj:..i :rf Z=p=.. Ci :3j::w; j!i 'Jl:

7130.   Dari   Hudzaifch,   dari  Nal]i   SAW,   beliau   bersabda
tell:Aan8  Dalfjall,   "Sesungguhnya  bersamanya  atr  dan   api,   apinya
adalch air yang dingin, dan alrnya adalch api."

Abu  Mas'ud  berkata,  "Aku  mendengrmya  dari  Rasulullali
SAW."

:ii3 rfe &i j€ :5ji ]6' :'j6 4r &i c+,j

c;3;€L; *' *rj `®;3 t;;;i Li fyi {Lfia®i 33;3i af
rl

:Jfr'+fa¥,ri
.*39fe&ijfo#idfuGi;i3;i.3j!ig±
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7131.  Dari  Anas  RA,  dia  berkata,  `Nabi  SAW  bersabda,
`Tidak    ada    seorang    nabi    pun    yang    diutus    melalnkan    dia

memperingatkan unatnya tentang si cacat mata dan sang pendsta.
Ketahvilah, sesungguhnya Datial itu bermata cacat.  Sunggu.h Tuhan
kamu  tidak  cacat  mata.  Sesungguhnya  di  antara  kedua  matanya
tertwis `haf r'. "

Abu  Hurairah  dan  Ibnu  Abbas  juga  meriwayatkan  hadits
saperti ini dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits :

@ab I)ajgiv.a/J.  Kata dczj7.al dibentuk mengikuti pola kata /cz '¢cz/
(diberi  tasydid)  dari  kata  da/'a/¢,  yang  arfuya  menutupi.  Pendusta
disebut   dqzJ.al   karena   ia   menutupi   kchenaran   dengan   kebatilan.
Contohnya, drjdAa a/ ha 'z.r bz./ gafAirzz» (dia menutupi atau mengecat
unta  dengan  cairan  hitam)  dan  da/.ale  f»aa`  bz./  ace-dzczAczb  (dia
menutupi atau menyapuh bqjana dengan cmas).

Tsa'1ab berkata, `Kata a[dLdrj/.a/ artinya sesuatu yang disapuh.
Contohnya, s"jfiz» mndczjgiv'al artinya pedang yang disapuh."

Ibnu Duraid bckata, `Disebut dengan istilch drj/.a/ karena ia
menutupi  kchenaran  dengan  kebatilan.  Ada  pula  yang  mengatakan
karena dia menjeldyahi befoagal pqujuni bumi. Contohnya, dy.czfo atau
drj/.ale  artinya  menjelatah.  Yang  lain  mengatakan,  bahwa  disebut
seperti itu karena dia menutupi bumi, maka ini kembali kapada makna

pertama."

Sementara  AI  Qurfuubi  dalam  kitab  [4f-7lzdzfa.raA  berkata,
`Teriadi  pefoedaan  pendapat  tentang  schab  penamaarmya  sebagai

dfzLgiv.al hingga menunoulkan sepuluh pendapat."

Namun masalah yang perlu dibahas sehubungan dengan Dajjal
adalah asalnya,  yaitu apakah dia adalah Ibnu Shayyad atau lainnya,

jika yang kedua maka dia ada di nasa Rasulullah SAW atau tidak ada,
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kapan keluar, apa sebab dia keluar, dan kapan dia binasa, serta siapa

yang mcmbunuhnya?
Penjelasan  tentang  masalah  pertama  akan  dijabarkan  pada

pembahasan tentang berpegang teguh dengan AI Qur`an dan Sunnah
ketika menjelaskan hedits Jabir bahwa dia bersumpali -Ibnu Shayyad
adalah   Dajjal.   Sedangkan   masalal   kedua   maka   indikasi   hadits
Fathimah   binti   Qais   sehubungan   kisah   Tamim   Ad-Dari   yang
diriwayatkan Muslim, menunj.ukkan bahwa Dajjal telah ada di masa
Rasulullah  SAW, namun dia tertahan di  sebagian pulau.  Penjelasan
tentang hal itu clan dijabarkan ketika menjelaskan hadits Jabir pula.
Masalah  ketiga disebutkan  dalam  hadits  An-Nawwas  yang  dikutip
haam    Muslim,    bahwa    Dajjal    keluar   ketika    kaum    muslimin
menaklukkan    Koustantinopel.     Penyebab    Dajjal     keluat    telah
diriwayatkan Imam Muslin dalam hadits Ibnu Umar, dari Hafshah,
bahwa Dajjal keluar karena suafu perkara yang membuatnya marah.
Tentang  dari  mama  dia  keluar,  malra  dipastikan  dari  arah  Timur.
Kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa dia keluar dari Khurasin.
Keterangan itu diriwayatkan Imam Ahmad dan AI Hakin dari hadits
Abu Bakar. Dalam riwayat lain disebut]ran bahwa Dajjal keluar dari
Ashbahan, saperti dinukil inam Muslin.

Mengenai si fat-sifatnya sudch disebutkan dalani hadits-hadits
sebelumnya.  Sedan8kan mengenai pengakuannya, di awal keluamya
Dajjal  menampakkan  keinanan  dan  kebaikan,  lalu  dia  mengklaim
sebagai nabi, hingga mengklain sebagai tuhan.  Saperti diriwayatkan
Ath-Thabarani dari Sulainan bin Syihab, dia berkata,  4!: &1 1;i {ji 'J}`

* #` ]Gai :'j6 iji *3 ,4fa al utp
asjfao, iri5 £ dlif fro {fa33 g§ gr.bl

t£}ifou,;de€ji3S`ii¢.ji:#Jtar,i

d`fro 6Gifa 66j j9#.I
J'

J3 ir £Ff `;dr
* JiS J-fu, ife

ass 6;? :rj<;.~j i;`ji €±:}Aj i¥ ;=is tai ui :]jis ou,i cat, ±±a±i ta;jd;;;3 '+'
js;>ir3iJfe¥j9i;±j.iir+i#3',¢.9+:=i+uierifit£6
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qual,.tt (Abdullah bin AI Mu'tanir singgch padaku ndan dia seorang
sahabat- lalu dia merlceri:to:ken kapadaku dari Nabi  SAW,  bahwa
beliou bersabda,  ``Tidck add perkara Datial yang tersenbenyi.  Dia
datang dart arch Masyriq den mengaif ak kapach agarlra, kemudian dia
diikuti  dan  mekyadi  terkerral.   Keadaannya  senantiasa  seperti  itu
hingga dia datang ke Krfah merra:mpaldean ketaatan beragama dan

pengamalarmya,  sehingga  dia  diikuti  serta  mengakyurkan  manusia
kapada hal itu.  Seldyutnya din nengaku sebagiv i'iabi makei setiap
orang berakal terkejut karena:nya dan meninggalhannya. Dia lantas
tinggal  beberapa waktu  lalu  bendta,  .Aku  Allah..  Maha  matanya
menjadi   buta,   telinganya  dipctong  dan  ditulis -di   antara  kedua
matanya    `hafrr'   yang   terlthat   jelas   olch   sctiap   muslin.   Dia
ditinggalkanolchsetiaporangyangdalanha:tinyaterdapatkeimanan
seberaf sebf/.z' sowz.. "/ Tetapi sa»nd hadits ini lemah.

Catatan

Sudah sangat sering pertanyaan tentang hikmah tidek adanya
penyebutan   Dajjal   seeara   terang-terangan   di   dalam   AI   Qur`an
dikemukakan.  Padahal sebelumnya telah disebutkan keburukan  dan
fitnah Dajjal yang dcmikian besar serta peringatan para nabi kapada
kaunnya tentang dirinya. Ditanbah lagi adanya perintah berlindung
dari  Dajjal  hingga  ketika  melakulran  shalat.  Perhayan  itu  dapat
dij elaskan dengan beberapa jawaban, di antaranya:

1.         Dia  disebutkan  dalam  fiman-Nya  dalan  surah  Al  ch'aam
ayat  158,  till;I  ri€ a3 dy aJ3 ,oll Jai€? d't' i}£ ¢ada Aarz.
datangnya  sebagian tandrtanda  Tuhanrm maka tidak lagi
be:rmanfaat     imam     seseorang     bagi     dirinya     .sendiri).
Diriwayatkan At-Timidzi ulan dia menyatakannya sAaAz.A-
dari Abu m]ralrah secara xpzgiv ',  CGJ] `1i;` a# iJ' :+I li! :S^i'

qt~ji ir +±Ji ijff3 a`ang Jgivl  :J± dr tjiT * ?' ITz.gr
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perkara yang apabila teidh muncul maka keinanan tidck lagi
be;rmanf;act bagi jiwa apabila dia tidak beriman sebelunnya:
Datial, Dabbch  Piewan aneh yang rmmc:ul dart perut buni] ,
dan terbitnya matahari dart tempatnya terberra:in).

Disebutkan dalam AI Qur`an isyarat tentang turumya Isa putra
Matyam, .yaitu dalam fiman-Nya surch An-Nisan`  ayat  159,

33|3£  :}j  *  :;g39 1! p©°l  jif ir  3!3  /rz.drk seora7!g p"# darz.

ahli  kitab,  keouali  clan  beriman  kepada:nya  [Isa]   sebelum
femafz.a»»)/&/,  dan juga pada  fiman Allah  dalam  surali Az-
Zukhruf ayat  61,  33`:Jl,  iiS!'  Lf;i  rD¢#  seswnggt.ft#)/a  Jsa  I.r#

benar-benar memberi.ken pengctahunn teutang Hart Kiamat).
Selaln   ifty    dinuhil   deri   jalur   sAaftz.A,   bahwa   lsa   akan
membunuh  Daijal,  sehingga  dianggap  cukup  menyebutkan
salah  satunya  tanpa  menyinggung  lainnya.  Disamping  itu,
Dajjal digelari AI Masih saperti halnya Isa. Akan tetapi Daj].al
adalah AI Masih dalam hal kesesatari dan Isa adalah AI Masih
dalan hal petunjuk.

Sengaja tidak disebutkan sebagai  bentuk pen9hinaan.  Tetapi

pandangan   ini   ditanggapi    dengan   mengemukckan   falcta
penyebutan    Ya`juj    dan    Ma`juj.    Padahal    fitnah    yang
ditimbulkan kaum ini tidck kurang dari fitnah Dajjal dan juga
tanda-tanda sebelumnya. Disamping itu, pertanyaan masih saj a
tersisa,  yaitu  apa  hikmch  sehingga  tidak  disebutkan  secara
terang-teringan dalam AI Qur` an?

Kemudian syailch kami Al ham AI Balqini menjawab bahwa
dia telah mencemati semua yang disebutkan dalan AI Qur` an sebagai

perusak, temyata mereka mendapati semua yang disebutkan itu telah
berlalu  dan  selesai.  urusarmya,  sedangkan  yang  akan  datang  tidck
disebutkan di antara mereka scorang pun. Tetapi ini tertolak oleh falcta

penyebutan Ya`juj  dan Ma`juj. Disebutkan dalan ra/sz.r 4/ Bclgfeclwz.
bchwa Dajjal telah disitir dalam AI Qur{an surah AI Mu`min ayat 57,
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rid\ giv ®c± ':#{ prir) grj.:J\ ':js1 (Sesungguhnya penctptaan langit
dan  buni  lebth  besar  daripada  penciptaan  manusia), bdrlNal ya]ng
dimaksud dengan  `manusia' pada ayat ini adalah Dajjal. Jika hal ini
memang  benar  maka  menjadi  jawaban  paling  bagus  dan  masuk
kelompok  hal-hal  yang  ditanggung Nabi  SAW penjelasarmya.  Ilmu

yangsebenamyatentangmasalahinihanyamilikAIlahseinata.

Beberapa hal  yang tanpak pada Dajjal  saperti  kejadian  luar
biasa   akan   kami   sebutkan   di   tempat   ini.   Dajjal   binasa   setelah
menguasai bumi  seluruhnya, kecuali Makkah dan Madinah,  lalu dia
bergerak  menuju  Baitul  Maqdis  dan  saat  itulah  turn  Isa  untuk
membunuhnya. Keterangan tentang masalah ini telch disebutkan juga
oleh imam Muslim dan saya akan sebutkan redaksinya. Dalam hadits
Hisyam  bin Amir yang  diriwayatkan AI  Hakin  disebutkan,    :=;+

ir pet :df aptli fe i; i3T giv 6;i a :Jjji£ *3 rfe &i j£ &i I;3

+#5J\ (Aku mendengar Rasulullah SALW bersabda,  "Tidck ada masa
antara penctptaan Aden hingga terjadinya kianat fitnah yang lebth
besar drripeda Dajjal.")

AI  Hakim juga  meriwayatkan  dari  Qatadah,  dari  Abu  Ath-
Thuful,dariHudzaifchbinUsaidsecaramagiv/',d-JGbljL€-gJ;Ij

*,3fyi  al' cs#-"j #  ff' 3j±  {c;i s]i;  SjL3 c,.fui  i,  dei3  6'fui  de ri`
--              _,

(Sesungguhnya dia -yakni Datial- keluar pa[da saat dunia dalan
kondisi    kekurangan    dan    agama    melemch    serta    habungan
kekel:unrgaan  rusak.  Dia  kemudian  mendatangi  setiap  tempat  dan
buni dilipat baginya).

Nu'aim bin Hammad meriwayatkan pada pembahasan tentang
fitnah dari jalur Ka'ab AI Ahbar,  dia berkata,  "Dajjal bergerck lalu
singgah di dekat pintu Timur Damaskus. Dia berusaha masuk nanun
tidak  mampu.  Lalu  dia  melihat pakaian  di  air  yang  berada  di  tapi
sungai. Dia lantas mencarinya namun tidak tabu kemana men8hilang.
Setelah itu dia mincul di Timur dan diberi khilafch.  Setelah itu dia
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menampakkan  sihir  dan  mengklain  sebagai  nabi  sehingga  ormg-
orang  meninggalkannya.  Dia  datang  ke  sungai  lalu  menyuruinya
mengalir ke  arahnya  sehingga all  sungai  pun mengalir ke  aralmya.
Lalu   dia  menyun]h   kenbali   dan   air   sungai   itu   kenbali.   Dia
menyuruhnya mengering  dan  kedng  saat  itu, juga.  Selanjutnya dia
memerintahkan gunung Thor dan gunung Zaita agar sating bcrmchi dan
keduanya pun beralu.  Dia memerintahkan angin untuk mengriring
awin  dari  laut  lalu  menghujani  bumi,  Dia juga  tedun  ke  rfultan
sebanyak tiga karl namun tidck sampai pinggangnya. Salch satu drri
kedua   tangannya   lebih   panjang   di   banding   yang   lainnya.   rna
menjulurkan tangarmya yang panjang di laut dan mencapal dasamya
lalu mengelualkan darinya ikan-ikan yang dia inginkan."

Abu Nu'ain  meriwayatkan juga dalam biografi  Hassan bin
Athiyyah (salch scorang periwayat tsz.gaA  di kalangan tal>iin) dalam
kitab 4/ Hz.fych melalui saz!ad yang frasa» lagi sAchz.A, dia Q[a'ab AI
Ahbar)  berkata,  `Hanya  dua  belas  ribu  laki-1ahi  dan  tujuh  nbu
perempuan yang selamat dari fitnah Dajj al."

Hal saperti ini tidak dikatakan berdasarkan pendapat senataL
Sehingga dipahami bahwa dia mendengamya dari Nchi SAW namun
menukilnya  seeara  in"rs¢/.   Mungkin  juga  dia  menedmanya  dari
sebarian ahli kitab.

Pada bal] ini haam Bukhari menyebutlran sebelas hadits, yaitu:

Pe7froq hadits AI Mu8hirah bin Syu'bah.
`'-3#  '3  '-i:]¢$1l   &  'Jie    (ALL   }diLghirah   bin   Syu.bah  bckato

fepadrfu/.  Dalam  riwayat  Muslim  dari  Ibrahin  bin Humaid,  dari
Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim disebuthan,  §fi°I j>
'*3¢DariMnghirchbinSyu'balo.

a3.€c. a !Gfli giv ilL3 tis at jfe #i 1;i J€C. ¢ ffiidrg add

orang yang bertanya kepada Nabi SAW teutamg Duvial saperti yang
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aha fcr7I};aha# faepada be/I.aw/. Dalan riwayat Muslim disebutkan,  :Ir
'&kll¢3(Lebihbanyakdariapayangalaitanyakankepadebeliou).

'&+ 'ey`;a16 d'Jrd 'dfr3 ) (Dan bahwa beliou bersabda kepadaku,

``Tidak   yang   membahayakan   dirimu   darinya?")   Daiha]rn  rivayat

Muslin     disebutkan,     ib     €!Jj,a}{£     t;3     @¢#     fz.cJ¢4    ad¢    ysng

menyusahkanmu darinya). Kata. yaushibu berasal deri kata, an-nashb

yang berarti lelah. Hadits serupa juga disebutkan dalam riwayat Yazid
him Harun dari Ismail disertai tambchan,  ap  i:1;££{Z  eJ  {jf €i  :d 'Jrii
`@eliou  kemudian  bersabda  kepadaku.   "Wahai  anckku,  apa  yang

7„e7®)/!tsclfafaczHm#  drrz.#);a? ''J  Dia  mengutip  pula  dari  Husyaim,  dari

Ismail     dengan     redaksi,     i££     i:Jl'131     tis     rHda     apa     engha#

mena!7.);afacz#nyaJ.  Maksudnya,  apa  sebab  sehingga  en8kau  bertanya
tentangnya.

Abu  Nu'ain  dalam  kitab  j4/  d4uslaftraj  berkata,  "Makna
kalimat  mac  yausAz'bnda  adalah  apa  yang  merisaukanmu  darinya
sehingga engkau merasakan urusannya sangat besar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah penafsiran yang disertai
dengan penyebutan akibat, karena kata a#-#asAb sama dengan kata af-
fa 'ab (lelah), baik dari segi makna maupun pola kata. Kata ini juga
digunakan untuk sakit yang disenal dengan kelelahan.

mnu  Durald  berkata,  "Kalimat  #asAaba4w  a/  7"a!radj}  atau
cz»sAabaAzf  a!/  ma7itzcJA  artinya  kondisinya  berubah  akibat  kelelahan
atau rasa salt."

'Ojh.prrfu,':=J±(Akuberkata,"Karenamerekamengatakan.")

Bagian  ini  berkaitan  dengan  kalinat  yang  dihapus  dan  perkiraan
kalimat itu adalah, `1chawatir karenanya". Dalam riwayat AI Mustanli
disebutkan,  dy';±±'  a€J*!  (See"nggrAnyq  mereha  me7zgrfaha#).  Beritu
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pula dalan riwayat Imam Muslim. Maksud kata ganti pada lafwh }{J¢;

(sesw#ggt¢fa#y¢ 7„erefro) adalah orang-orang atau ahli kitab.

j:i  :)€+  /Gzf»«#g  7-ofz).  Maksudnya,  bersana  Dajjal  terdapat

roti   sebesar   gunung.   Yang   digunckan   adalah   kata   roti   nanun
•maksudnya   adalah   baharmya,    seperti    gandum.    Dalam   riwayat

Husyaim yang dikutip Imam Muslin disebutkan tanbahan,   J\;='  ail

•,rfu.ti.:;¢r)F);±¢Bersananyagunung-gunungdarirotidand;ging,

Serfa scf7zgrzz. c7arz. czz.r). Dalani riwayat Ibrahim bin Humaid disebutkan,
')idh() '?rdal\ 'afi .®\. (Sesungguhnya bersamanya makanan dan sungai-

s'w#grz.). Sedangkan dalam riwayat Yazid bin Harun disebutkan,  ii2 L!
'+(;±J()'?ch\(Sesungguhnyabersamanyamakanandanminunan).

'::Jf,.3®ti`dr)Jb'trfi'S.ft'Jrd(Belioubersabda,"Bchkanialebth

mwdafa  bagz. j4;Jaft  drrzp¢da I.fw. "/ Kata |{ (b¢feha#) tidak disebutkan

dalan riwayat Muslim.

Iyadh berkata,  "Maknanya,  itu  lebih mudah dari menjadikan
apa yang diciptakannya sehingga menyesatkan orang-orang beriman
dan membuat  orang-orang  yang  yakin bimbang.  Bahkan,  keimanan
orang-orang yang beriman semaldn bertambah dan orang-orang dalam
hatinya ada penyakit menjadi ragu.  Ia sama dengin perkataan orang

yang dibunuh oleh Dajjal, `Tidaklch engkau lebih tahu dibanding aku
tentangdirimu'."

Saya  (Ibnu Hajar)  katckan,  yang mendorong penakwilan' ini
adalah, adanya hadits "¢Irw ',  St; £¢ J*`3 j;i i¢ :}£ aii3 @ersama%);a

g#%wng dczrz. rofz. da7I sw#grrz. dczrz. clz.rJ.  AI Baihaqi meriwayatkan pada

pembahasan  tentang  Hari   Kebangkitan  melalui  Junadah  bin  Abi
Umayych, dari Mujahid, dia berkata,  LL:ai :\ri:i jfo'`tyl ir ji3 d'! rfu'!

gjf *> 6::i=j' '¥3 JGfli a +Ill tis &i j± ai Ji3 * ~l±;i fa `(fom!.
berangkat  menenui  seorang  laki-laki  dart  kalangan  Arshar  .dan
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berkata,  "Cerilakan  kepada  ka:mi  hadits  yang  eng:kou  dengar  dari
Rasulullah SAW teutang Datial,  dan jangan ceritakan kapada kant
yang /a!.ro.") Lalu disebutkan hadits,  ag ii£J c;±£Jl t+{ q3 Jg3ql ;±;J£

± 'J€ 'if') .lit '&) .-& '.rfe :ft) q`anch diberi kyan nanun tidck
menumbthkan papohonan. Bersananya surga dan neraka. Nerakanya `
adalah surga dan surganya adalah neraka. Bersananya gunung dari
rofz).   Hadits   ini   disebutkan   dengan   redaksi   panjang   dan   para

periwayatnya tsz.gafo (texpercaya).

haam Ahmad meriwayatkan dari jalur lain dari Junadah, dari
seorang   laki-1aki   Anshar,   Su°I   3qj9i3   j;±j°1   ]\±   a;i   @ers¢m¢nyq

g###Jcg-grt#wng  rofz.  d¢#  sw#grz--s#ngriz.  az.r/.  Imam  Ahmad  menukil

puladrrihaditsJabirdenganredaksi,JiY;,+3ijJalJj;3iJ3`Jt+iii

9(j€i  '3if')  `'&€  a3ersamanya  gunung-gunung  dari  roti  dan  manusia

berada dalan kesuittan keouali orang:orang yang mengikutinya dan
bersamany¢ de" s#»grz). Keterangan-keterangan yang dinukil di atas
menunjukkan bahwa perkataan, Ou,i ir &1 j> 33ii 3i (z.a /ebz.fo 7„wdarfe

ba!gr. jlJ/¢A  darz. I.f#), bukan maksudnya seeara tekstual, bahwa tidak
dijadikan  di  hadapannya  sesuatu  dari  itu,  bahkan  ia  sesuai  dengan

penakwilan yang disebutkan tadi. Pada hadits kedelapan dari bab ini
akan disebutkan bahwa bersananya surga dan neraka.

AI Qadhi mnu AI Arabi melakukan kelalaian ketika berkata,
"Pembahasan tentang hadits Mu8hirah dalam riwayat Muslin ketika

bdiian SAW bersatol da, ` Sehali-kali tidek membahayahan dirimu' , cia.
berkata, ` Sesungguhnya bersamanya surga dan neraka'."

Saya abnu Hajar) katakan, saya tidak melihat saperti itu dalam
hadits Mugivah.

mnu  AI  Arabi  berkata,  `Makna  lahir  perkataan,   `Ia  lebih
mudah bagi Allah  daripada itu',  dijadikan sebagai  alasan oleh para
arm bid'ch untuk menolak hadits-hadits SAaAz.A bahwa bersana Dajjal
surga  dan  neraka  serta  lainnya.  Bagainana  mungpdri  hadits  yang
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memiliki beb6rapa kemungkinan dij adikan alasan menolck keterangan
dalam hadits-hadits lain yang sAaAz.A. Baran9kali apa yang disebutkan
dalam hadits Mughirah disebutkan sebelum Nabi SAW menjelaskan
urusannya.  Mqu8kin  pula  pemyataan  `ia  lebih  mudah'  maksudnya
adalch hal  itu  tidak  dijadikan  dalam  arti  yang  sebenamya,  tapi  itu
hanya.lan  imajinasi  dan  kanuflase  terhadap     ata,  sehingga  orang-
orang mulmin eksis dalarn keimanan sementara orang kafir tergelincir
dalan kebinasaan. "

Ibnu   Hibban   dalam   kitab   ,4sA-Sfa¢A!.A   cenderung   kepada

pendapat  lain,  dia  berkata,  "Ini  tidak  bisa  melawan  hadits  Abu
Mas'ud. Bahkan maknanya, `sesungguhnya ia lebih mudah bagi Allah
dari   menjadikan   sungai   dengan   air  mengalir',   karena  apa  yang
bersama Dajjal terlihat seperti air namun bukan air."

IFedr¢, hadits Anas bin` Malik.
-*±:3+  -g;gu  a 'Jft  S  'J#5J\ 'g§1   (Davial  datang  hingga

sz.nggzzA  dz.  pz.#gg7.ran  M&dz.7zaA/.   Dalam  hadits  Abu  Sa'ad  berikut

sesudahsatubabdisebutkan,aL.qu°le¢1.1£\€LII:jaii'Jj¥@z.asz.»ggrA

di  sebagian  tanah  bexpasir  di  Madinah).  SonfgrutanL dalarn rivayat
Hanmad bin Salanah,  dari  Ishaq,  dari Anas disebutkan,   i£=:.  qjes

giva3  j!a  if  £';  a;:iji  iitjj  +;a;i  5jJ*.I  tD!.a  dafamg ke  faHafr
berpas`irJurfdan'm=ndirikan'ken;ahnya,lalusermalaki-lakimunofik
dan perempuan  munafik  keluar  kepadanya).  hrf adalch ten:pat  di
jalur Madinah dari arah Syam sekitar satu nil. Sebarian mengatakan
sekitar tiga nil. Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Umamah,
-qu)iys':I:ej:fy)Sj±l':I:g'J}(Diaturundijalurmerahdickhir

daerch lembaljD.

Ptr) 'i;vi 'Li±:i  q3ergoncang tiga kali goncangan). Dalarn
riwayat Ad-Dauri disebutkan, £|iiJS (Mafaa bergo#ca»g), dan redaksi

ini lebih tapat. Pada akhir pembahasan tentang haji telah disebutkan
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hadits dari jalur AI Aura'i, dari Ishak, yang lebih lengkap dari ini, dan
di  dalamnya  disebutkan,  ai.giv.13  azi  3!  t'JGfll  6j£;i  3!  +i  ir  :r€l'

ITidak  ada  sattt  negeri  pun  melainkan  akan  diinjak  oleh  Dofjal,
kecwa/I.   A4afaha4   da7I   „ndz.#a4/.   Penj.elasandya   sudah   disebutkan
sebelinya di tempat itu.

_            .\S„

Untuk men8kompromikan antara perkataan, `foergoncang tiga.
kali goncangan" dengan redaksi hadits berikutnya,   irj>3 iL.qu.I :);hiJ a

+#LI)?±:.±\q:idakmasukMadinahrasatakutkarenqAlirasihAd-
Da!tr.4//, dan hadits Mihjan bin AI Adra' yang dikutip Ahmad dan AI
Hakim secara mapef ',   Jji5 3i.qu°l d`; ;a:;i €j£=i I:L>i ai:4£i ]Gfll ;p;

.:Li>i 1±:i iii qu;a;;!qi ,ri®i lia d'! 63}€ fyi :*Gti.a

aii3j :+,:ag >j;±j°i i±;:, d2¢  {az;i, I;}:a: \ZI; \€{rij ::p iri;'

:f{;is £'; af q! ri,6 q3 br6 'y3 ifeti q3 asLf jig % pfa3 L%

jid\ 'Fi ':±rf i .I-£.±ri\ (Datial datang lalu nark ke gu[nung Uhud dan
melihat  ke  Madi:nq,h.   Dia  melthat  Madinch  lalu  berkata  kepada

pengikut-pengikutnya,   ``Tidakkch  kalian  melihat  istana  putth  ivi?
Inilafa   masjid   ALhmad."   Kemndian   din   datang  ke   Madinch   dan
mendapati pada sctiap celch Madindh malalkat me:nghanus pedang.
Alchirmya dia pergi ke tanch lenbch di Jurf dan membuat kemchnya.
Sctelah itw Madinah bergoncang sebanyak tiga kali,  sehingga tidck
tertinggal pada:nya  laki-laki muna:f ilk dan perempuan munaf ilk serta
laki-laki f ;asik dan peremp:urn f ;asik, melalmkan kehaar kapeda Dajj al,.
maka bersihiah Madinah. Irfulch Hari Pembersiham).

Selain itu, hadits Abu Ath-Thuful, dari Hudzaifch bin Usald
-yang telch disitir sebelumnya di awal bab-,  5Jj ;i :P;ql a' cS;£}"j

iifeJ€rfd.}ch3iJ:t`ai±isa.~jq?,Lfuie'i+i±ii6.,A]®Its!e:£rij3.I
':±S+..±\ .c  a3uni  kemudian  dilipat  baginya  seperti halnya mdipat

kuli¢,,.domba, hingga dha datang ke Madinah lalu menguasai bagian
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haarnya nan:Im dihalangi unsuk menguasal bagian dalanrrya. Setelah
ifu din datang ke ltlya dan merigaplLng sekelompok koum muslimin) .

Kesinpulan dari pezigkompromian tersebut adalqh, rasa takut

yang dinafikan itu adalal takut dan panik, dinana tidak ada seorang
pun di Madinal yang mensakan hal itu lantaran Dajjal singgah dekat
dengan  merctEL   Atau   ini   adalali   un8kapan  tentang  penguasaan.
Malrstrd drri goncangan adalal bedta kedatangan Dajjal dan isu tidak
adanya kenapuan seorang pun untuk melawannya. Saat itu orang-
orang munafflE dan fasiq mendatanri Datial dengan segera.  Dengan
deEnikian,   tapaldal   kesenpumaan   Madinah,   yaitu   membuang
hoto-yaL

Jrigqgq hadits Abu Bakrah.

JEbl ±+I.I tj>3 ii.qu.: j±:jJ i  ITz.drfr aha» mnd Madz.#aA
rura i:czfaif faczne7!a! Dzzj7-aJ/.  Cara pelafalan 4/ Masz-A sudah disebutkan
dalam  bah  doa  schchm  salam  pada  penbahasan  tentang  shalat,
sebellm   penbahasan   tentang   shalat   Jum'at.   Selain   itu,   telah
dischutkan   pula   bahwa   mereka    yang   melafakarmya    dengan
menggtmakan bumf ffia ` berarti melakukan perubahan.  Begitu pula
telah  dijelastrm  schal  penysbutan  i4J  4fasz.A  sehingga  tidak  perlu
diulanglenbal.

Syailth kani Majdtrddin Asy-Syirazi penulis kitab *4/ ga!7»zfs
menychuthan  bahwa  pendapat-pendapat  tentang  sebab  penaniaan
Dadial  schagai  AI  Masih  tedunpul  pedanya,  hingga mencapai  50

pendapat.  Sedan9kan  AI  Qadhi  Ibnu  AI  Arabi  berlebihan  hingga
mengatakazL. rschatian  orang telah melakukan kekelinian  sehingga
meriwayatkanys  dengan  menggunakan  huruf fta! `.  Lalu  sebarian
mereka  menheri   faryAdjd  pada  huruf  sz.»  untuk  membedrkannya
dengan AI Masih Isa bin Maryan, menurut dugaan mereka. Padahal
Nat)i SAW telal menbedakan antara keduanya dalam perkataannya
tenfang Drfual,  `4/ AllaszA papnes8f ',  maka hal ini menunjukkan Isa
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adalah    `AI   Masih   pemberi   petunjuk'.    Orang-orang    itu    ingin
mengagun8kan Isa hingga merubah hadits."

+rj{i '-a=:.  #i S  (Ia  saat  itu memiliki  rtywh  pintu). lyaviTh

berkata, "hi menguatkan pendapat bahwa maksud celah pada hadits
Abu riurairah -yakni hadits kedua pada bab di atas-adalah jalur-
jalurjalan."

?isl: +G. ;+  Ja  a>ada setiap pintu terdrpat d:un malalhat).
Demikian redaksi yang tercantLm dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad.
Sementara dalam riwayat Muhammad bin Bisyr disebutkan,   +L;: :}Z},

9«1=    (Bagi    sedap    pintu    ada    dua    malaikat).     AI    Halin
meriwayatkarmya dari Az-Zuhri, dari Thalhah bin Abdillah bin Auf,
dari Iyadh bin Musafi', dari Abu Bakrah, dia berkata,  ?'a d }dl :gi

aji3 {1+"I |§ c:iii {±S^i' ir .+ii; Lf! :*3 rfe &1 j£ #i ]d§ i2±;:i

\€;i ?uiL g\<i; q!d'i ;f i;` if j£ tis.rty°` 1! jGfui i;3 ikaj: .v! 'Jif :r€}'

=±+3\    tt3:)    ;Orang'-orang    banyak   ;;mperbincangkan ' urusan
Musailcrmah,  mcka Nabi SAW bersabda,  "Sungguh dia pendusta di
antara tiga pulwh pendusta sebelum Datial, sunggwh tidak ada suatu
negeri  melcinkan  dimasuki  oleh  rasa  takut  karera  Davial,  kec:uali
Madinah.  Sedap celchnya tendapat d:Iia malalkat yang menghalangi
rasa takut teThadap Datial.")

IFeeiapaf, hadits Abdullah bin Umar.
';;:ie!±S`orlJ±.;S\rfe'Wji'perfurfeq3arilbnuumarrmku

fa.ra d&rz. Ivabz' fflw-/. Orang yang ming'atakan,   &1 i:p ;PI ;; 613i

al:.3±:1>(akeffrodrrz-jvabz.£L4madalahlmanBukhari.Kalimat613i

(sa}ia fa.rtz  ...) tidck tercantum dalam riwayat AI Mustamli, Abu Zaid
AI Marwazi, den Abu Ahmad AI Jujani, sehingga bentulmya saperti
hadits4_ mazfg„/  Gambaran  inilah  yang  ditegaskan  oleh  AI  Ismaili,
dimana  dia  berkata  setelah  mengutipnya  melalui  jalur  Ahmad  bin
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Manshur Ar-Ranadi, dari Musa bin Ismall (guni inam Bukhari dalam
riwayat ini), melalui sa»czd-nya hingga Ibnu Umar, `Rasulullah SAW
bersabda." Dia berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musa
tanpa  menyebutkan  padanya  `Nabi  SAW'.  Lalu  diriwayatkan  Abu
Nu'aim  dalam kitab j4/ M"sfaftrcz/. dari  Ath-Thabarani  dari Ahmad
bin  Daud  AI  Makki,  dari  Musa,  seraya  ditegaskan  penisbatannya
kapeda Nati SAw.

Adapun   AI   Mizzi   hanya   membatasinya   pada   apa   yang
disebutkan dalan riwayat As-Sarakhsi dan lainnya dengan lafazh, 6l)i

(4faz  fa'ro).  Hadits  ini  pada dasamya  adalch marfzf '.  inam Muslin
meriwayatkannya  dari  Harnmad  bin  Zaid,  dari  Ayyub,  dia  berkata
kepadanya,   il=.i   ¢;if   fr`   i:p   :gsl   ;i   (Dczrz.   Ivabz.   S:idw).   Peda

pembahasan  tentang  cerita-cerita  para  nabi  telah  disebutkan  pula
sehubungan dengan biografi lsa bin Maryan, dari Musa bin Uqbah,
dari Nafi', dia berkata, "Abdullah -yakni Ibnu Umar-berkata, Nabi
SAW  menyebutkan  di  hadapan  manusia  perihal  Dajjal."  Lalu  dia
menyebutkan hadits tadi dengan redcksi lebih len8kap.

c£5®l #.I  3J;i /Cacaf mafa ha#a#»)/&/.  Dalam riwayat selaln

Abu  Dzar di;ebutkan,  g£9.I  c;i  33;i  /C¢caf maf&  hama#7f)J¢J,  tanpa

mencantumkanhurufa/i/dan'/ampadakataa'war.Hadits`serupajuga
disebutkan  dalam  riwayat  Ath-Thabarani.   Sudah  disebutkan  pula
dalanbiografilsadenganredaksi,gr®lg;;>J3;i/Cacafmafa»}&y¢ng

ha7IazzJ.  Pembahasan  serta  tinjauannya  dari  seri  tata  bahasa  sudan
dipaparkan sebchrmya.

•-ng,ie  .-i;5,  qfi€   Qa  terlihat  saperti  anggu;r  yang  menonjol).

Pembicaraan tentang hal ini akan disebutkan pada pembahasan hadits
keenam.  Demikian  tercantum  di  tempat  ini  pada  semua  periwayat
tanpa menyebutkan kata yang disifati. Serupa pula dengannya riwayat
AI Ismaili, akan tetapi dia berkata pada bagian akhinya, ]Gful  ¢i€

(Afadsnd»}itz,   Daj/.ao.   Sementara  disebutkan   dalam  riwayat  Ath-
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Thabarani di bagian awalnya disebutkan, Jag.I c;¢' 3J;i ]G`ull @aj7.a/

cacat mata harem).

6L*! dr°!  'J63  qb»er JSAak berfal¢/.  Dia adalch Muhammad

sangpenuliskitabi4/A4aghazz..

i±'}i; g!i E],® * @¢rl- She/I.fr bz.# Jbra4I.in/. Maksudrya, Ibnu
AbdurrahmanbinAuf(sandaraSa'albinlbrahin).

-{f¢±1  ':=lri  ..'Jie  g±h  .:+  a)ari  bapcknya,  dia  berkata,  "Aku

drfc»!g   fe   BasAruA. "/   Maksudnya,   dengan   riwayat   ini   adalah

penetapan pertemuan Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dengan Abu
Bakrah.  Karena  Ibrahin  adalah  ulama Madinah  dan  sehingga  ada
yang  mengin8lrari  riwayatnya  dari  Abu  Bakrah.  Mengingat  Abu
Bakrch menetap di Bashah sejak nasa khilafch Umar hingga akhir
hayatnya.

i'ji!; ijl3 #i ai j± #i t;+ :Sii j!i d 'lai tazi% Bak7.a!fr

berhata kapadchll,  "Aku mendengar Nabi SALW menceritakan hadits
I-nz.. "J  Riwayat  in"'a//aq  ini  dikutip  Ath-Thabarani  dengan  sa»ad
mazrsAzf /   dalan   kitab   [4/  [4usafA   dari   riwayat   Muhammad   bin
Maslaniah AI Harrani, deri Muhammad bin Ishak, melalui scz7®ad yang
sama. Kel;njutannya sesudah lafazh, i;Zf bi t=jli (4fa. berfem" 4bw

Bafr8A)disebutkan,:)i:'Jjifii=.3S±>alj=pdl`J+3:=;9=ja€±.i:'Jdi

I;:Jt €!:a; ed; q!b: ji lri3 `ai>ng, q±+3 is.qu.I .v! j6`uli i35 ds°A.: 3f.^j
14jb  '.`>'S   a)ia  berkata,   "ALku  bersaksi.   sungguh  aku  mendengar

Rasulullah SAW bersabde, `Setiap hampung clan dinasuki rasa panik
kdrena  Dawial,  kec:udi  Madinah.  Dia  datang  untuk  memasukirrya
nanun din mendapati pada pintunya malalkat menghunus pedang dan
menghalounya darinya..")     ,

Ath-Thabarani  bedrata,  `Tidak  ada  yang  meriwayatkarmya
dari Sham keeul lbnu Icha|."
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Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  Shalih  yang  dinaksud  adalch
scorang periwayat yang tsz.gaA (terpercaya) dan sedikit medwayatkan
hadits.  inan  Bulthari  dan  Muslim  mengutip  hadits  darinya  dalan
kitab  ftiaAz.A  masing-masing  satu  hadits  lain.  Lafach  `saperti  ini'
malmanya adalah substansi hadits, karena antara lafazh riwayat Shalih
bin Ibrahim dan Sa'nd bin mrahim terdapat pefoedaan yang tampak
dari redaksi kedunya.

IKeJf.7»q hadits Abdullah bin Umar.

fi?'atiJi&&,j£ y.di¢*39fe&ij*&1'jji3i6
Jie:H` ahasulullah SAW berdiri di tengah-tengah manusia laha merrdyi

Allah  sesual  dengan  plyian yang  layak bagi-Nya  kemudirm  beliou
menyedzffha# Daj/.a/J.  Demikian redaksi yang dia sebutkan di tempat
ini. Peda pembahasan tentang jihad dia menukil secara panjang lebar
dari  Ma'mar,  dari  Az-Zuhri,  melalui  sa»ad  saperti  tadi,  dan  pada
bariariawahyadisebutkan,}ai3dai=+3g:i>alj:p;PIg;jiL'l;i±ai

?iee  S^ ';JS (Sesungguhnya Umar berangkat bersana Nahi SAV dan
I sekelompok sahabat  ke  arab Ibnu  Shayyad). Se!de^al ha disedndkan

kisah selen8kapnya, dan di dalamnya disebutkan,   `±> Ou` tJts rHfu

fe/aA men}iemha»);I.fan ses%agiv %»froha„/,  1alu disebutkan,    :J:i  ]Ci
'tke I+;llA dy 'Jj];) 6. $6 (Umar berkata, "Biarkanlch aku menebas

/chermys), kemudian disebutkan sesudahnya,  i:p &1 'J}3 Ou,; :Li;J 6i£;'l

;GJ.lq3d.l];±SIj!+r#°;#3iil3±;i>&i(rinqumarberfofo,
"Setelch ifro Rasulullah SAW berangkat bersama Ubal bin Ka.db ke

feb!f» falrma yang Jerdapaf Jb»zf Sfta)p;a4).  Dia menyebutkan kisah
lain yang didalannya disebutkan, 3i;Ei j i?£±i 3iJ (Semenfara dz.a

berdarz.#g mengg7f»aha#  haz.mnya[),  dan  di  dalannya  disebutkan,    }'
';;i *'j (Sekiranya din menbiarkannya niscaya telch jelas®, gesndch
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itu disebutkan, y.ai i fr3 ife &i jfo #i i6 #' # i!i 'j6 (fom
Umar berkata, "Kemudian Nabi SAW berdiri di hadapan manusiaD.

Dia  berupaya   mengumpulkan   ketiga  hadits   ini   di   akhir
pembahasan tentang jihad dalam bab bagainana menawackan Islam
kapada anak kecil.  Begitu pula yang dia lakukan pada pembahasan
tentang  adab,   dimana  dia  mengutipnya  melalui  Syu'aib  bin  Abi
Hamzah, dari Az-Zuhri. Dia membatasi di barian alchir pembahasan
tentang   pengurusan  jenazah   kapada   dua   riwayat   pertama  tanpa
menyebutkan  yang  ketiga.   Dia  menyebutkan  melalui  Yunus  bin
Yazid,   dari  Az-Zuhri.   Hadits   serupa  juga  beliau  sebutkan  pada

pembahapan   tentang   kesaksian   dinana   dia   menyebutkan   hadits
melalui jalur Syu'aib dan saya telah menjelaskan keduanya di tempat
itu.  Selain `itu,  inan Muslim meriwayatkannya melalui Ya'qub bin
Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dengan samad saperti pada bah di
atas secara len8kap, mencakup ketiga hadits ini.

'*S  'r:;liti  .ir)  .¥\., ';i  .c  G:). ITidak  ada  seorang  r\abi  pun

melalnhan  telah  memperingatkan  koum.nya  teutc[ng  Davial). Dalan
riwayat Ma'mar disebutkan tambahan, i£Ji ij.` *i :Lil' /S#»ggrA jvzfA

telah memperingathan haunnya  teutang Dawial). Dalam iradi:ts A]ha
Ubaidah bin AI Jarrah yang dikutip Abu Daud dan At-Tirmidzi ulan
dioa menganggap hndits ini Aasa«- disebutkan,  i; £j' ai;J :;` :i£ P'
'J)3ful  '*S  ';J3st  ®tr)   ¢idak  ada  seorang  nabi  pun  sesudch  Nwh

meldinkan  telah  memperingathan  koumnya  teutang  Davial). Dalam
riwayat Ahmad disebutkan, g}:ii ir 6j#I) #i fj+I 6Jii :L±i /SaeggrA

Nuh telah memperingatkan unatnya tentang Davial,  dan juga nabi-
7fabz.  sesefdaA");a/.  Dia  meriwayatlran  melalui  jalur  lain  dari  Ibnu
Umar.

Lalu timbul kernusykilan sehubungan peringatan Nut kapada
kaumnya  tentang  Dajjal,  padahal  hadits-hadits  sebelumnya  dengan

jelas menyatakan, bahwa Dajj al clan muncul setelah perkara-perkara
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yang disebutkan dalam hadits-hadits itu, bahwa Isa akan membunuh
Dajjal  setelah  dia tunm  dari  langit,  lalu  menetapkan hukum  sesuai
syariat     Muhammad     SAW.     Jawaban     atas     kemusykilan     ini
menyebutkan, bahwa waktu keluamya Dajj al tidak diketahui oleh Nuh
dan  para  nabi   sesudahnya,   seakan-akan  mereka  memperingatkan
tentang Dajj al tanpa menyebutkan waktu keluamya, A sehingga mereka
memperingatkan kaumnya akan fitnah yang ditinbulkannya. Hal ini
diperkuat oleh sabda Nabi SAW di sebadan jalunya,  }±j bi3 i;=€£ i)!
'13i;pi5.  Vrfe  (J{ka  dia  keluar  sementara  aha  berada  di  antara kdian

nzaAcz chf aha» mew/.adz. /a[wam)/a/. hi dipahani bahwa pedstiwa itu
tedyadi schelum beliau menyadari walmi Dajjal kelunr den juga tanda-
tandanya. Sehingga bisa saja keluar di nasa hidup beliau. Kemudian
dijelaskan kapada beliau bahwa keadaan Dajjal sesudah itu dan juga
waktu keluamya maka beliau pun mengabarkannya. Dengan demikian
dapat dipadukan senua hadits tentang ini.

Ibnu AI Arabi berkata, `Peringatan para nabi terhadap kaum
mereka tentang Dajjal  adalah mengingatkan mereka akan fitnahnya
dan menenan8lran mereka agar tidak digoncan9lran oleh Dajjal dari
keyahinan yang benar.  Demikian pula pemyataan Nabi  SAW yang
menyebutkan dekatnya nasa Dajjal  sebagai penekanan untuk lebih
waapada.  Dia juga  mengisyaratkan  bersamaan  dengan  itu,  bahwa

apabila mereka berada  dalam  keinanan  yang teguh,  maka mereka
alran menolak syubhat dengan keyakinan.

9!Ji!, S` iiif |' qJi gj i# ]j;L #'3 rHfa# fefapz. afu ¢ha#
hafahan  tenlangrl;ya  sebuch  perkataan  yang  belum  dikatakan  olch
Seora7zg 7zabz. pef» ferAadrp hacfm»);&/.  Ada yang mengatakan, bahwa
rahasia Nabi SAW menyebutkan hal itu secara apesifik, padahal beliau
menjelaskan dalil-dalil yang mendustakan Dajjal, karena Dajjal clan
leluar pada umatnya dan bukan pada umat-umat terdahulu. Hadits ini

juga    menunjukkan    bchwa   pen8khususan    pengetahuan    tentang
leluamya  Dajjal  pada  umat  ini  berarti  hal  itu  disembunyikan  dari
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umat-umat    terdahulu     sebagainiana    halnya    disembunyikanya
pengetahuan tentang Hari Kianat dari semua umat.

33;i  ;r€l`  &1  .®ij  36;i  iji  /Sles%»ggr.Any¢  dz.a  cocaf ma fa  dr#

4//aA fz.dak cacaf maftz/. Hanya saja dia menibatasi menyebut hal ini

padahal petunjuk-petunjuk keluamya Dajjal sangat jelas. Sebab cacat
mata  adalah  sesuatu  yang  dapat  diindra,  sehingga  dapat  diketahui
orang berilmu dan orang awam, diketahui pula oleh orang-orang tidak

paham  terhadap  dalil-dalil  akal.  Apabila Dajjal men9klain  sebagal
tuhan  sementara  dia  memiliki  kekurangan  dalam  postur  tubuhnya,
sementara   Allah   bersih   daripada   si fat   kekurangan,   maka   dapat
diketahui bahwa Dajj al adalah pendusta. Imam Muslin menambahkan
dalam riwayat Yunus dan At-Timridzi dalam riwayat Ma'mar,    'J6

9fe&`j*#irLai>i:pi;6;Sii!i€jusli*j};jped;;;6:€jfty`
•jiidi{*'#i'O;;ii±':i£;i*;3a39,di,'`j6iL3'9Saij=,#i6iir3
't;;i  S  '4f.) .;Z:¢  (Az-Zwhri  berhata..  Amr  bin  Tsabit  AI  Anshari

mengabarkan kepedaku, bahwa din dikabar;ken oleh sebagian sahabat
Nabi SAW, bahwa Nabi SAW berschda pada hart itu kepada orang-
orang ' saat mengingatkan mereka,  "Kanu akan mengetahai bahwa
tidak seorang  pun  di  antara ha:in:u yang melihat  Twhannya  hingga
meninggal)-

`  Dalam  riwayat  Ibnu  Majal  disebutkan  pula  hadits  serupa

dengan tambahan ini dari hadits Abu Umamah. Begitu pula AI Bazzar
menyebutkan  dari  hadits  Ubadah  bin  Ash-Shamit.   Di  dalannya
terdapat peringatan bahwa pengakuamya §ebagai nabi adalah dusta,
sebab   melihat   Allah  terkait   dengan  kematian,   sementara  Dajjal
men8klain  sebagai  Allah padahal dia terlihat oleh minusia.  Dalam
hadits ini terdapat bantahan bagi orang yang mengaku telah melihat
Allah  dalam  saat  teriaga.  Maha  tingri  Allah  dari  hal  seperti  ini.
Nanun ini tidak disanggah dengan penglihatan Nabi SAW terhadap-
Nya pada malam Isra`, lrarena peristiwa itu telmasuk keistinewaan
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yang'\ diberikan  kapada  beliau,  sehingga  Allah  menbedkannya  di
dunia kekuatan sebagaimana halnya yang Dia berikan sebagal nikmat
kapada orang-orang mulmin di akhirat.

iKee»¢i», hadits Abdullah bin Umar.
-gsz3+. 'Lrp1  .¢ri  vdi  a.  (Ketiha  aku  sedang  tidur  thawof di

Ka 'bafaJ.  Pada pembahasan tentang cerita para nabi telah disebutkan
hndits dari Ahmad AI Makki, dari mrahim bin Sa'ad, melalui sa7znd
ini -ketika menyebut Isa- hingga Ibnu Umar berkata:   J6 ti t&13 'Y

a=i.'JS.tsi'3`':;SIS=d'+1=hrfe^ch\Jfo`#\(TidakdemiAllah:Nabi

SAW tidck mengatakan tentang Isa baJowa dia berkulit merah. A:ken
tetapi beliau mengatahan,  ``Ketika sedang. 'r) Dalan irNIayat Sryu' dito
dari Ibnu Syihab diberi tanbahan, #".i3 tHha me/I.haz dz+I.ha/ sebelum

lafach, .ji rHha £4awaj). Lalu disebutkan pada penbchasan tentang

Ta'bir (takwil mimpi) dari jalur Malik,  dari Nafi',  dari Ibnu Umar,
-gszJ+':I:e'-tisllS:ji(Ala]melihaldinhasemalamdisisiKa'bchb.

Ini  semua  menunjukkan  bahwa  yang  tedadi  adalah  mimpi.
Yang dinafikan oleh Ibnu Umar dalam riwayat ini telch disebutkan
dalam riwayat Mujahid darinya, dia berkata,   (`+=plJji;3 ;..J£3 ;-.:g tJj3

SS dr) .jJ:4l ';jif .:J3± I;:j6 S± tiS (Aku melihat Isa, Musa, dan
Ibrahim. Adapun Isa berkulit merah berambut keriting dan berdada
bzda»g.    Sedrngha7z   Afzrsa). '  Pembalasan   tentang   hal   itu   sudah
dipaparkan dalam biografinya dan yang benar adalah Mujahid hanya
meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas.

'¢ST``)±:i\'.>Sdrermyataseorangldki-lahihitam).Diralnri"ayat

Malik disebutkan,- JG}l  f3i *  S13  '-i 6  p:+B isT its  tjjJ  f24fu

melihat  seorang laki-laki berha:lit hitan  sebagus yang eng:kou lihat
dart hitannya kulit seorang laki-lcki).
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'G+';i ®fl  'Lf*  ;±11  'S±.   (Berambut  lurus  meneteskan  atau

REencw7iczAha#/.   Demihian  redaksi  ini  disebutkan  dengan  keraguan.
Nanun keraguan itu tidak ditemukan dalam riwayat Syu'aib. Dalam
riwayat Malik disebutkan tambahan, ¢i„  de  f I;  tJi 6 ;;er rfu, iJ'

(Dia  memiliki  janbul,   sebalkbatk  yang   eng'kou  lthat   dc[ripada
/.flmb"0. Kemudian dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi,  * +j:ZaJ€

;a  iLi3  :,£±!£  ,:±11  I+i  S:g:i  6;i  '4=J,  r/a7»6"/#)i¢  men"ha/-in"`fu/' dz.

antara kedua bahanya, beranbul lebat, kepalanya meneteskan air).

;t; ;£±£  pre#efeskem az.r/.  Dalam riwayat Syu'alb disebutkan,

#3 6;i (Dz. a#fora  d"a  /aft.-/ado.).  Sementara dalam riwayat Malik
;isebutkan dengan redaksi, ,`;jk J.if c#3 j!ljf j3 I:<£ rDe#gr#
bertopang  peda  pundck  dun  'orang  'laki-I;ki   se:rl!i,barn  thowof  di
K¢ 'b¢fo/.  Dalan riwayat Ibnu Abbas disebutkan,   ij.~Ji Ji jty tJjJ3

rif}\ F:.  tdr] -i;.3i` J\., pr\ 'CS+ (ALhaj melihat Isa bin Maryam,
bexpostur  kekar,  berkulit  merch  keputihan,  dan  berrambut  lurus).
Dalan  hadits  Abu  Hurairah  diberi  tambahan,  UPG:?  i?  i:ji  ti3iJ

(Seakan-akan   dia   kelusr   dari   pemandian).  I:din  idha:A  irwayat
Hanzhalah, dari Salin, dari Ibnu Umar disebutkan, ;+i;i ji iLi3 :rz:ri€

rKepa!/a7c};a "enwmpafaha# af¢w me#efeske#/.  Sedan8kan pada hadits
Jabir yang dikutip haam Muslim disebutkan,   \6{£ * tJjJ i; tjji li¢

;;..I: 'ti '-{f} a:ernyata orang yang a:ha liha paling mirip dengannya
adalch Urwch bin Mas'ud).

• 'if '#\, -.\}is `.(XL .gr `:=n  (Aku berkata,  "Siapa ini?"  Mereka

me#/.awab,  "Pwfrtz A4lclryHm. "J Dalam riwayat Malik disebutkan,  i:Jili
'*+  'ti  'E=.:1l  ..';J±  €\'h  ®*  (Aku  berkata,   "Siapa  ini?"  ada  yang

"e#/.aMJczb,   "J4/  A4dsz.A  pzftrtz  A4laryam. "/  Sedangkan  dalam  riwayat
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Hanzhalah  disebutkan  dengan redaksi,  ij.~Ji  Ji!  ule9  :lJ'd5  prerefa

berkata, "Isa putra Ma[ryam. ")

ga.I 335i y.ftJl ii£ >i ;+ k3 I;¢ {±S.i tis; #' ffem%dl.a#
aku pun  menoleh,  ternyata  dia  adalch  seorang laki-laki  berbadan
besar, berkulit merah, berambut keriting. cacat mata). DaLharn irIva:yat
Malik disebutkan, 365i ±£S li£  @erambwf Sa#gaf feH.£]."g da# cclc¢£

maJczJ.  Sedan8kan dalan riwayat Syu'alb disebutkan tainbahan,   33;i

u#°l c#°l  ¢"f& maf& );a»g ha#a!»/. Pembalasan tentang hal ini sudah
diulas pada barian awal bab tadi. Kemudian dalam riwayat Hanzhalah
disebutkan, j££°t c#.I 333i u+ftjl :i* :;>i ie; 3;133 tJj;i r24fu me/I.fraf

di  belakangnya  ada  seorang  laki-lahi  berkulit  merah,   berambut
keriting, cacat mata kanannya).

Pada  beberapa  jalur  ini  disebutkan  bahwa  Dajjal  berkulit
merah. Sementara dalam hadits Abdullali bin Mughaffal yang dikutip
Ath-Thabarani  disebutkan  bahwa  dia  berkulit  hitam  dan  berambut
keriting.  Mun9kin  wama  hitam  yang  dimaksud  bersih.  Tidak  ada
halangan  bila  sesudah  itu  diberi  si fat  merah,  karena banyak  orang
berkulit  hitam  nanun  bagian  wajahnya  kemerahan.  Dalam  hadits
Samurah yang dinukil Ath-Thabarani dan dinyatakan sAaAz.A oleh Ibnu
Hibban dan AI Halin disebutkan,  de a;a gg d;i # qjif g*°l i;:A;

]Alfty\  (Cacat  mata  kirinya yang  tanpak  saperti  mata  Abu Yakya
seorang syaith dari kalangan Aushar).

•-39,is  .-a::e   '3±±  .bit   (Matanya   terlihat  seperti   anggur  yang

"e#o#jo/J.  Kata f7!aa/}yaA  artinya  sangat nampak.  Sebagian mereka
melafalkandenganhunifAamzafr(ie6),atinyapudarwamanya.

AI   Qadhi   Iyadh   berkata,   "Kani   meriwayatkannya   dari
lebanyckan  periwayat  tanpa huruf Aa»2zaA.  Inilah  yang  dinyatakan
shaAz.A   oleh  jumhur  dan  ditandaskan  oleh  AI  Akhfasy.   Artinya,
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matanya  lebih menonjol  sebagaimana hainya  satu biji  anggur  yang
lebih  menonjol  di  antara  biji-biji  anggur  lainnya.  Sebagian  ulama
melafalkan kata tersebut dengan memberi huruf A¢mza!fa namun hal ini
diingkari    oleh    ulama    lain.    Padahal    tidak    ada    alasan    untuk
mengin8karinya.   Dalam  riwayat  disebutkan  bchwa  matanya  rata
dengan  kulit.  Ini  adalin  si fat  biji  anggur  ketika  ainya  meleleh.
Dengan demikian, ini membenarkan riwayat yang menggunckan huruf
he(ndh:,

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  hadits  yang  dimaksud  terdapat
dalani riwayat Abu Daud dan selaras dengan hadits Ubadah bin Ash-
Shamit,  redaksinya adalah,  a+3i  J¢j4S  :I;3  rseo7.&#g haft.-/czfo. pe#deA

dengan jarak kedun betis  agak lebar). RTaifa Of jaj  aatirryaL k!edua bed;s
atau  paha   agak  beq.auhan.   Sebagian  mengatckan   artinya  kedua

punggung  kald  berdekatan  namun  mata kaki  beljauhan.  Ada  yang
mengatakan pula bahwa artinya adalah kondisi kaki yang bengkok.

Dalan hadits itu disebutkan,  'Y3 3±rf,t :==j d;ij®l Lji£; 3j;i dJ;+
'lr}5  @eranbut keriting,  ked:un matarrya rata  dan tidak menonjol

serfcz fz.dck cefa.»g). Kemudian dalam hndits Abdullah bin Mughaffal
disebutkan, #°1 fjl;i  /lh4lemz./I.fa. maf¢ y&ng r¢f¢/.  Sementara dalam

hadits  Samurah  sama  sapertinya.  Kedua  riwayat  ini  dinukil  Ath-
Thal>arani namun dalam hadits keduanya disebutkan juga,   c;ij°1  3j;i

c;:iel   ¢ztra   mafa   fa.rz'n);¢/.   Dalam   riwayat   Muslim   da=   hadits

Hudzalfch   disebutkan  juga   redaksi   serupa.   hi   berbeda   dengan

perkataamya dalam hadits tadi, u£3®l c#®` 3J;i ¢#f¢ maf¢ ha#cz7€");aJ.

Sementara versi teralchir ini telah disapakati oleh Imam Bukhari dan
Muslin sehingga lebih unggul.

Pandangan ini juga yang disinyalir oleh Ibnu Abdil Barr, tetapi
Qndhi  fyadh  mengompromikan  kedua  riwayat  itu  seraya  berkata,
`Kedua riwayat  itu  dapat  dibenarkan  sekaligus  dengan  mengatakan

bahwa mata Dajjal yang cacat,  hilang cahdya dan rata adalah mata
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lrman.  Sedan8kan  mata  yang  menonjol  saperti  bintang  dan  mirip
dahck  di  tembok  adalah  mata  kiri  saperti  yang  disebutkan  pada
riwayat lain. Atas dasar ini maka Dajjal memiliki mata kanan dan kiri
ysng cacat  sekaligus.  Setiap  salah satu dari keduanya adalah cacat,
Earma kata a Jwar dari  segala sesuatu  artinya yang menililri cacat.
Senentara  kedua mata Dajjal  memililri  cacat.  Salah  satunya cacat
karma tidek memilihi cahaya hingga tidak bisa melihat a]uta)  den
yang satunya cacat kalena lebih menonjol."

An-Nawawi bckata, `Pemyataan ini sangat bagus."

Sementara   AI   Qurthubi   dalam   kitab   j4/  A4lzfLgivrfu   berkata,
Kesinpulan pemyataan AI Qndhi bahwa masing-masing drri mata
Dajjal memiliki cacat. Salah satunya karena tertimpa sesuatii hingga

penglihatannya  hilang.  Satunya  lagi  cacat  dari  asal  penciptaamya.
Akan tetapi penakwilan ini menjadi sulit diterima karena setiap salah
sani dari kedua mafa Dajjal diberi sifat saperti yang disebudran untuk
nrfu satunya."

Menanggapi  masalah  ini,  sahabat  AI  Qurthwhi  menberikan

javal]an dalam kitab j4f-Zbdzfa-raA, `Takwilan AI Qadhi adalah benar,
karma  yang  diratakan  adalah yang  tidak  menonjol  dan tidak pula
ockung.  Inilah  yang  dikatakan  kehilangan  penglihatan.  Senentara
yang   satunya   disifati   menilihi   selaput   keras   Oraitu  kulit   yang
menutupi mata) dan bila tidak dihilan9lran bisa menbuat mata buta.
AIas dasar ini maka kedua mata Dajjal adalah buta, karena bila selaput
terlalu   tebal   malra   akin   men8hilangkan.   penglihafro    Dengan
dmi]rian,  Dajjal  buta  atau  hampir  buta.  Hanya  saj.a  selaput  ini
dischutkan dalam hadits  Safinah berada di mata kanan,  dan dalan
hadits Samurah disebutlran berada di mata kiri."

Saya abnu Hajar) katakan, inilah yang disinyalir oleh gurunya
dengan  perkataan,   `Sesungguhnya   setiap   salad   satu   dad  kedua
matanya disifati saperti disebutkan pada yang satunya." Kenudian dia
bedra:ta dalam  kitab j4f-radzfa.raA,  `Mun8hin  setiap  salad  satu dari
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keduanya memiliki selaput. Sebab dalam hadits Hudzaifch disebutha
bahw.a matanya rata dan menilihi selaput tebal. Jika mata itu rata dan
memiliki  selaput maka yang tidak  saperti  itu tentu  lebih  tebal  lath
selaputnya.  Sebagian  menatsirkan  kata  zfa/artI4  (selaput)  di  sini
dengan arti daging saperti gumpalan darah."

Disebutkan   dalam  hadits. Abu   Sa'id  yang   dikutip   iran
Ahmad,  ifi3 ,u4:aif izG j isLfuf qjir j;=J= i iky6 ;i3J> fr.I a=>J
£€j3.±fqffz£:;+S(Matanyayangkanancacatdanmenonjoltidck

tersembunyi,  terlihat  seperti  dahak  di  tembok yang  dicat,  sedang
matanya yang kiri tampak saperti bintang terang). Dl siri diseha]kan
si fat bagi  kedua mata itu sekaligus.  Sementara dalan riwayat Abu
¥a'la melalui jalur ini disebutkan,   q;ir i;=±' 3  ;kyG  3if  ji  ;3Ei
•-€j3 .Cff  (Mendliki cacat irmun tdyam prndangan dan menonjol

tidaktersembunyiseakan-akanbintangteranal.

Baran8kali     riwayat    ini     lebih    jelas,     karena    maksud
penyebutarmya sebagal bintang adalah cahayanya yang sangat terang.
hi  berbeda  dengan  penyifatarmya  dengan  tidak  memiliki  cahaya.
Dalan hadits Ubai bin Ka'al] yang dikutip Ahmad dan Ath-Thabarani
disebutkan,  ;I;±£  ±G3  air  ;=>  dai!  tsaJafr  Saf%  dar!.  fed#a

matanya   terlihat   seperti   kaca   yang   rtyou).   Tri   sesun:i   dengan

penyifatamya  dengan  bintang.  Dalam  hadits  Safinah  yang  dikutip
Ahmad dan Ath-Thabarani disebutkan,   :;Zb jajl ife c:+got g£; J3>i
•-th±  (Cacat  matanya  yang  kiri  dan  peda  rrari;ya  yang' kanan

terdapat selaput tebal).

Yang dapat disimpulkan dari  semua riwayat ini bahwa yang
benar,  kata  ffeaaflry&A  tidak  menggunakan  huruf ha7neaA,  dan  pada
hadits bab tadi disebutkan sifat ini berada pada mata kanan. Kemudian
dalan  hadits  Abdullah bin  Mu9haffal,  Sanurah,  dan  Abu  Bakrah,
ditegaskan  bahwa  matanra  yang  lriri  adalah  rata.  Senentara  kata
fAa¢rfry8A artinya yang menonjol dan bukan yang diratakan. Sungguh
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menakjubkan sikap mereka yang mengatckan bahwa kata tersebut t>isa
sdya  menggunakan  huruf fe¢mzczfe  dan  bisa  pula  tidck  -sementara
mdra keduanya bertentangan-, padahal ini disebutkan dalan satu
hadits. Sekiranya ini tebadi pada hadits berbeda maka urusan menjadi
mudch.   Sementara  kata  zfac!;czfe  (se/czpctf)  bisa  saja  terdapat  pada
[edun mata sekaligus, karena ia tidak bertentangan dengan si fat rata
dan menonj ol. Sehingga mata yang kehilangan cahayanya adalah yang
diratakan dan  yang  cacat tetapi  tetap  memiliki  cahaya  adalah  yang
menonjol.  Penyerupaarmya  dengan  `dchak  di  tembok  yang  dicat'
t"da  pada  puncck  kefasihan  bahasa.  Sedangkan  penyerupaarinya
dengan  kaca  hijau  dan  bintang  terang  tidaklah  menafikan  hal  itu,
kena banyak orang yang matanya menonjol masih saja bisa melihat.
rmgandemikianDajjaltermasukdalankelompokini.

Ibnu AI Arabi berkata, "Dalam perbedaan si fat Dajjal tentang
lekurangan  atau  cacat  yang  disebutkan,  terdapat  penjelasan bahwa
Dajjal tidak dapat menolak kekurangan dari dirinya dengan cara apa

pun,danbahkancacatitutelahmenyatudengandirinya."
Sementara  AI  Baidhawi  berkata,  "Kata  zfta/araA  (se/¢pcif)

adalah  dachg  yang  tunbuh  di  atas  mata.  Yang  lain  mengatakan
bahwa ia  adalah kulit  yang keluar di  mata  dari bagian  yang  dekat
dengan hidung.  Hal ini tidck menutup kemugkinan ditemukan pada
mata yang sehat dan tidak menutupi bola mata seluruhaya.  Bahkan,
mata tetap bisa melihat."

'J6.ull l'ji ¢mz. Daj7.a/J. Dalam riwayat Syu'aib diseubtkan,  :Jl=js

`}is q.(if e .; (Aku berhata, ``Siapa ini? " Mereha mekyowab). Dehikian

juga  redcksi  yang  terdapat  dalan  riwayat  Hanzhalah.   Sementara
dalam riwayat Malik disebutkan, 'JG.ull '±+I.I  ::}±i  /n4¢fo ad¢ ycl#g

]nen/-awab,  "4/ Masz.A i4d-Daj7.a/. "/ Nanun saya belum menemukan
keterangan tentang nana orang yang mengatakannya.
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?+±±  '#1,  \a;a   *   Lfu   '=+'}fi   (Manusia  yang  paling  mirip
de»gr»7I)/a   ado/aA   Jb»«   J7a/.a»/.   Dalam   riwayat   Syu'aib   dibed
tanbahan,iel3> ir rfu.I €i Jg k3 P`aa di:13   ap»ae Ha/.a» add/a[A

seorang  laki-laki  yang  berasal  dari  ba:ri  Mushihdiq  dart  suku
Kfoe&a 'aAJ.  Scmentara dalam riwayat Hanalalah disebutkan dengan
redrsi, 9\frL '3\, 9 '-Sr) ®S '3Sl (Orang yang paling mirip dengannya

yang pernch aku lihal adalah Ibm Hod an). AhandtinLM:iinanm;nd AI
Makki  menambahkan  dalan riwayatnya,  39p`aJ.I  j  eria  :€ji}I  J6

(Az-Zuhri berkata,  ..Dia meninggal di masa jahillych.I) Sayii ®ctth
menyebutkan nasabnya di tempat itu hingga Khuza'al dalan kitab i4/
F¢wa `z.d karya Ad-Dinyathi. Saya juga a]ran menyebutkan namanya
di akhir bab ini beserta si fat-sifathya yang lain

Tinbul  kemusykilan  tentang  keberadaan  Dajjal  thawaf  di
Ka'bah  dan juga keberadaarmya datang  setelah  Isa puha Maryam.
Padahal  telal  disebutkan jika Isa melihat Dajjal  maka Dajjal  akan
mencair. Menanggapi masalah ini, para ulama menjawat bahwa Nabi
SAW melihat kejadian itu dalam minpi. Senentara minpi para nabi
meski tergolong wahyiL namun masih menchma penakwilan. `

Iyadh berkata, `Tidak ada kenusykilan tentang thawafrya Isa
di  Ka'bah.  Sedan9lran  Dajjal  maka tidak  tereantum  dalam  riwayat
Malik bchwa dia thawaf. Scmentara riwayat ini lebih akurat dibanding
dengan mereka yang mengatakan dia juga thawaf."

Tetapi pemyataan ini disanggch karena mengua:tl[an salad satu
riwayat  yang  masih  munglin  dikompromi]ran  adalah  sikap  yang
tertolak.  Karena riwayat Malik dari Nafi'  yang tidak menyinggung
thawaf bagi Dajjal tidaklah menolck riwayat Az-Zuhri yang berasal
dari Salim. Sama saja apakah Dajjal thawaf atau tidalL keberadaannya
terlihat di Makkah, sudah merupakan persoalan. Karena telah dinukil
riwayat akurat, Dajjal tidck masuk Makkah, dan tidak pula Madinah.
Namun   Qadhi   Iyadh  berhasil   keluar  dari  persoalan'  ini   dengan
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mengatakan bahwa larangan bagi Dajjal masuk ke dalam dua negeri
itu berlaku saat dia keluar di alchir zaman.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini diperkuat dengan apa yang
tedndi antara Abu Sa'id dan Ibnu Shayyad saperti yang diriwayatkan
oleh inam Muslim. Disebutkan bahwia Ibnu Shayyad pemah beckata
kapndanya,  "Bukankah Nabi  SAW mengatakan Dajjal tidak masuk
Makkah  dan  tidak  pula  Madinah,  sementara  aku  telal keluar  dari
Madinah  menuju  Makkah?"  Ibnu  Haan  menalmrilkan  riwayat  ini
dengan  mengatakan  bahwa  Ibnu  Shayyad  adalch  Dadyal.  Padahal
larangan hanya berlaku saat dia keluar di  alchir zaman.  Begitu pula

jawaban tentang keadaannya beijalan di belakang Isa.

jKcgiv7.«ft, hadits Aisyah RA,   al=.i  ;:i>  &1  i:p  &1  'J:i:.3 t=p=.

+#u\  -gS  °c  gS:¢   i  'l;gi  (AhL  mendengar  R;whllah  SAW
berlindung   dalam   shalatnya   drri  flinch  DaviaD.  Tri  m!caapck:an
rin8kasan  dari  hadits  sebelumnya  secara  lengkap  dalam  bab  doa
sebelum salam. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang
Shalat Jum'at yang dinukil dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, melalui sa»ad

yang  sana  secara panjang lebar,  kenudian  dia berkata,  €ji}l  c¢3

(Dan  darz.  .4z-Z«Arz.).  Setelah  itu  dia  menyebutkan  redaksi  hadits
tersebut di tempat ini.

jrGde/apd!b, hadits Hudzaifah.

{p!? /Rzb 'z). hi adalch nana namun sama saperti lafach nasab.
Dia edalah Ibnu Hirasy. Sedan8kan Hudzaifch ndalal Ibnu AI Yanian.

ai; a; ,jGdi e 'j6 *3 ,4ji al j> #i pi @¢* jvabz-fflw
beliou  bersabda  tentang  Datial,  "Bersa:manya.") DenflEinn redalEsih

yang disebutkan oleh Syu'bah secara ringkas. Di awal ball bani Israil
telal  disebuthan  hadits  dari  Abu  Awanah,  dari  Abdul  Malik,  dari
RIb'i, dia berkata: Uqbah bin Amr berkata kapada Hudzaifah,  tl!ke' 3i

a;;iii},jGttig6;Jji££fai:j6ii£39Saij±&iijL3*c:+6
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(Tidalckah engkou menceritakan kapada ka[nd apa ya:ng telch e:ngkou
dengar dart Rasulullah SAW, maka din berkato, "Akil mendengarmya
bersabde,    `Sunggwh   bersana   Datial   apabila   talch   kehar'.'')
Demikian pula redaksi yang tercantum dalani riwayat Muslim melalui
jalur Syu'aib bin Shafivan dari Abdul Malik.

?

\')rf).$6'ZXL.0\..(Sesungguhnyabersaunnyaairddnapi).DalanD

riwayat Muslim dari jalur Nu'aim bin Abi Nu'aim bin Abi IIind, dari
Rib'i disebutkan, pet ,J+fll a fu; 6+':*3ii JL£ ;i::i j!i3 ii£;ii a;gl

¢Hudzalifah  dan  Abu  Mas'ud  perilah  ber:kunprl  lalu  Hndzalifah
berkata,  ``ALku  lebih  taha  dari  Datial  tatang  apunpa  yang  ado
bersama7z);a. ') Sedan8kan dalan riwayat Abu Malik AI Asyja'i, dari
RIb'i, dari Hudzaifch disebutkan,  ri>i B+`:i113 ,4±> &1 js &1 a+3 J6

3u`c#.igi3}qi3feii;6o3a°i±i3t}jiipu:£igi;i;`aii.a±jGijigG.:
'gi5  (Rasulullah SAW bersabda,  "Aku lebth toha tei'itang apa yang

ada bersana Dajjal dibanding dirinya. Bersamanya d:ua sungal yang
mengalir. Salah satunya dilihat oleh mata sebagal air berwarna putth
dansatunyalagisebagaiapiyangbergolak.")DalamriwayatSyu:'edto
bin Shafivan,   ;aj 13u` Jdl 6l;i tf?.I €i3 t3jir' 3t§ ;a }L31 51|£ tf?.I C6
•>)rd.  (Adapun yang dilihat oleh man:asia sebagiv air rna,ka ia adalch

apt  yang  mermbakar.  Sedangkan yang  dill:I.at man:asia  sebagai  apt-maha ia adalch air yang sejuk).

Selain  itiL  dalan  riwayat  Safinah  yang  dikutip  Ahmad  dan
Ath-Thabarani disebutkan,   i=3 9 636 t3u` J>¥lJ i± t}a>i ,Ot'?13 ii;
•)ri  (Bersamanya dra lembch;  salch satin:ya taman dan satunya apt.

Maka apinya adalah taman dan tamannya adalah apt). Da;Lam hadi:ts
Abu Umamah yang diriwayatkan mnu Maj.ah disebutkan juga,  Jf O!J

9,Sijj03,&b;::j=js9,6:e¥l*t3u<a¥3g53613u€3ga#afie
¢dyc.:]  rf:i  rfe  'oSS  SrfJ\  (Dan  sunggwh  ten.as.Lk fifroh  Davial
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adalah,  bersamanya  tanan  dan  apt.  Apinya  adelah  tanan  dan
tamarnya  adalah  apt.  Barangsiapa  drtyi  dengan  apinya  maka  dia
hendalarya memohon periolongan kepada AIlah dan membaca ayat-

ayat  di  alchir surah AI  Kchfi.  sehingga apt itu menjndi dingin  dan
keselamatan).

•]ri'o'3X;).>fi..9rfe'.rfe(Mahaapinyaadalahairdingindanairmya

edar/aA apz). Mthanmad bin Ja'far menanbahkan dalan riwayatnya,
ljfa€ % raraha /.a»gr»/aA ham" bz.#asa/. Dalan riwayat Abu Malik

disebutkan,   ili3 ±ife. +: :p9iS°3 13b` 61|{ e;jJ.I #1 pS .Jii g3.Ji 5¢
•:j';3S (Apabila seseorang mendapatinya maka dia hendaknya datang

ke  sungai  yang  dthhatnya  sebagai  api  lalu  mertyarinn  matanya
kemudian  menundukkan  kepalanya  lalu  minun).  Sedz"dsan  ddrAIri
riwayat Syu'aib bin Shalivan disebutkan,   a €±±i ;i:f Ou,'3  2j3Si :+i
•:i .¢;13 .>G '#S r)rf '.ri Sfi\ (Barangsiapa di antara kamu mendapati

hal itv maka dia henda:kirya mdyatuhkan dirinya pada apa yang dia
lihat sebagai api karena sesungguhnya ia adalch air yang segar dan
haz-A/.  Demikian pula dalam riwayat Abu  Awanah  dari  hadits  Abu
Usamah,dariAbuHurairahdisebutkan,d~6t?t3133a°l:):fai;;Filap;3
']rd\'`S'-di\S\..'Jh(Sesungguhnyadatangbersamanyasapertitaman

dan api.  Apa yang  dikatakan  sebagal tamp;n maka ia  adalch  apt).
Hadits ini diriwayatkan olch hiam Ahmnd.

Ini  scmua kembali kapada pchedaan yang ditinjau dari  sisi

yang melihat. Mun8lrin Dajjal scorang penyihir sehingga dia mampu
meninbulkan suani inajinasi dalam benfuk sebaliknya. Atau mun8kin
Allah  menjadikan  inti  dari  taman  yang  ditundukkan  olch  Dajjal
sebagal  api  dan  inti  api  sebagai  taman.  Pendapat inilch yang  lebih
kunt. Mungkin juga itu sebagai analori, dinana nikmat dan rahmat
dianalogivcan  sebagal  taman,  dan ujian  serta hukuman  dianalogikan
schagai api. Barangsiapa menaati Daj).al maka dia akan diberi nikmat
berupa tamannya sehingga dia masuk neraka di  akhir dan demikian
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sebaliknya. Atau munghin ini masuk barian ujian dan cobaan, dinana
orang yang melihatnya, karena kepanikanya, mengiva bchwa api itu
adalah taman dan sebaliknya.

IFesc7»4j7an, hadits Anas.

+\.5Z}\'iSfu\'3£i'iirii.¥\.,S:±'`=±SGITidaklahdiutusseorangnabi

keoudi   dia  memperingatkan  unc[trya   akan   si   cacat  irala  darl

pendsfz7/. Dalam riwayat Hafsh disebutkan dengan redaksL  al 'tLiJ I;
•;i .ct a:idaklah Allah mengutus seorang nabi). Pen:jctasannya sndalb

dipaparkan pada pembahasan hadits kelima.
'i:¢±,':rs®+Z±).0\.,')'i:Stl'#\.,'Of{(Ketahuilah,sesungguhnyadiaitu

cacat  mata  dan  sesungguhnya  Tuhan  kalian  tidak  cacat  mata).
penjelasan  tentang  hikmahnya telah  disebutkan pada hadits  kelina
dari bab ini.

•£,is.+S:±£±r';:;i.UX.')(Sesungguhnyadiantarakedunmatenrya

ferfzf/is   "haflr"J.   Dendkii  redaksi   yang  dinuldl  oleh  sqjunlah

periwayat.  Sedan8kan jumhLir menukil dengan kata e:JKi namtm ini
tidak menimbulkan kemusykilan, karena bisa saja ia sebagal ]ralinat
pokok bagi kata I.»»a atau mungkin juga menerang]ran keadaan. Untuk
kemunglinan per[ama disebutkan, telah dihapus daridya lafaal z-»na
dan   kalinat   sesudahnya   yang   terdiri   dari   pokok   kalinat   dan
pelengkapnya berada pada posisi  kalimat pelen8kap  bagi kata z'nma
dan pokok kalimatnya tidak disebutkan, mungkin berupa kata ganti
sisipan  atau kha ganti  yang kembali  kepada Dajjal.  Mun8lin juga
kata fa;r sebagal pokok kalinat dan pelengkapnya adalah lafach `di
antarakalinatmatanya'.

haam Muslim meriwayathan dari Muhammad bin Ja'far, dari
Sryu:ball, ) . ± ;£± ';:;i.+S: ITeriulis di antcITa kedua matarrya: kof;

/&, ra/. Senentara dari jalur Hisyam, dari Qatadah, Anas mencedtakan
kapadaku dengan redaksi,  j . g ,4;a :;;' +ga ]G"I @¢j7-aJ 1;erfuJis
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dr- a»fara Aedou mafanya.- ha/ /a,  ra/.  Maksudnya, kafir. Selain itu,

;ya##fz|:s9|:ar#,bfggH±ha:;d.u:i#edLen/:andz.r=n]:
bed:un matanya "ka:fir"  lalu dieja mdyedi kt]:i: fa, ra`, yang dibaca
°£Sa:#f:e:u:':'j.u::]£n6Wja#m#££n¢aTsda,%£;c:i,esfrebsaega=

}ung  fz.da*  men)7rfeaz.  perbc.afzznnyt7/.   Hadits  riwayat  At-Tirmidzi.
Hedits ini lebih khusus daripada yang sebelumnya.

Imam Almad medwayatkan dari Abu Bakral dengan redaksi,
'€fty) SSh} '.'JS aa dibaca orang yang tak bisa membaca dan juga

}ro»g pa»dczz.  menq/is/.  Hadits  serupa juga  disebutkan  dalam  hadits

:::yay=8dr¥ri¥£ts°iebhuuAlm::Zdarigsan=:::,:n¥¥is¥6¥££
•jfr  i) +Jfr  Qa dibaca oleh setiap mukmin yang pandal memlis

dr»  fz-dczfr po7Idaz.  me»zf/is/.  Imam  Ahmad  menulril  pula  dari  hadits
Jalir  dengan  redaksi,  ;\=ai  }J  ±;=>  6;i -pj±a  /rertr./is  dz.  a!#far¢

ked]La  matanya  "kafir"  dalam  bentuk  ejaan).  Hedlts  se:ru:pe  fugai
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Asma` binti, Umais.

Ibnu AI Arabi berkata, `Dalam perkataan, ha/,/ar`, ra `, terdapat
isyarat  bahwa  kata  keda  dan  pelaku  berasal   dari  kata  a/  fu/}
a[ekufuran) hanya saja ditulis tanpa huruf a/I/ Demikian pula yang
tndapat dalam tulisan Muchhaf. Meskipun para pckar penulisan huruf
Arab menetapkan huruf a/z/untuk bentuk pelaku dengan tujuan lebih
mcmpedelas.  Sedan8lrm perkataan,  `ia dibaca  setiap mulrmin yang

pandai  mcmulis  dan  tidak  pandai  menulis',  adalal  pemberitahuan
tentang  hakikat,  karena  pengetahuan  pada  mata  diciptckan  Allah
untuk scorang hamba bagainana Dia sukai dan kapan Dia sukai. hi
dilihat oleh mulmin bukan dengan pandangan matanya meskipun dia
tidak  pandai  baca  tulis.  Namun,  tidak  terlihat  oleh  orang  kafir
meskipun dia pandai baca tulis, sebagainana halnya orang mulrmin
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melihat dalilTdalil dengan penglihatan hatinya sedang]ran orang kafir
tidck  dapat  melihatnya.  Allah  menciptakan  bagi  saprang  mulmin
pengetahuan  tanpa  bejalar.  Karena  nasa  itu  banyak ped=ara  yang
menyalahi kebiasaan. Mun9]in pula perkataan, `ia dapat dibaca olch
mereka yang tidck menyukai pelbuatannya', maksudrya adalal onng-
orang beriman secara umum, dan munglrin juga lrfuisus bagi sebagian
mereka yang telah kuat keinanamya."

An-Nawawi  berkata,  `Pendapat  yang  benar  yang  dijadikan
sebagal acuan para peneliti adalah pendapat yang menyatakah' bchwa
tulisan tersebut terbaca. Allah menjadikannya sebagai tanda penutus
kedustaan  Dajjal,  lalu  Allah menampaldrannya kapada orangrormg
berinan   dan   menyembunyikamya   dari   orangrorang  yang   ingin
disengsarakannya."

Iyadh menyebutkan pandangan yang sebaliknya, menurutnya,
sebagian ulana berkata, "Ia hanyalah majaz unfuk menyatakan bahwa
dia termasuk salah safu ciptaan." Akan tetapi pandangan ini lcmah.
Perkataan, "ia dapat dibaca setiap mulrmin yang pandai menulis dan
tidak pandai mentllis" tidak bckousekuensi bahwa tulisan itu dapat
dibaca, bahkan Allah memberi]ran kemappuan bagi yang tidalF pandai
menulis, pengetahuan membaca sehingga riampu membacanya, mestri
sebelumnya dia belum tahu baca tulis. hi mengesankan bahwa rahasia
dibalik kemampuan orang yang pandai menulis dan yang tidck pandai
menulis bi`sa membacanya, adalah keberadaan Dajjal dengan kondisi
cacat sebelch mata diketahui oleh setiap orang yang melihatnya.

.Kesep«/#A  dan  fest=beJds,  hadits  Abu  Hulrairah  dan  lbnu
Abbas.

g.rfS '3r) '-{f i )±ff i ie, a)i dalannya nda ALbu Huralrch dan Ibm:u
4bbasJ. .Maksudnya, masuk pada pen.bahasan ini hadits Abu Hunirfu
dan hadits Ibnu Abbas. Mun8ldn maksudnya adalah sol)stansi pokok
bab ini sehingga mencalqup segala sesuatu yang dischulkan bed[enaan
dengan Dajjal dari hadits itti. Namun mungkin juga kckhususan hadits
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schelunnya, yalfu bahwa setiap nabi telal memperingatkan kaumnya
akan Dajjal, dan kemunglinan ini lebih dekat.

Di antara riwayat yang disebutkan dari Abu Htlrainh tentang
itLi adalah hadits schelumnya sehubimgan dengan biografi Nch pada

pqubahasan tentang cerita para nabi di Yalya Ibnu Abi Katsir, dari
Abu Salamah, dari Abu Hurairah,  i#'J>i qi :al:+i S:i> &1 j=p {?I J6

tjt3i3 3fu.I 'ddr, iii ;p£ Lf;3 .33;i 'df! €iij €f *, aa> a dGdi * `:*>

£j irf *; i# ci *3i# d!;i .Sdi S ira.I q`; 'jjT¥ d-6 prazzz-fflw
berschda, .`Mandch aku cerilckan kapada ka:rm had:its teutang Dofjal
yang  tidak diceritakan  olch  seorang Trabi  pun  kapada  haimrl:ya? "
Sun'tggu).  dia cacat matanya.  Dia  akan  datang  bersamanya  saperti
tanan dan api. Adapun yang dia katakan sebagal taman maha itu
ndchh apt.  Sungguh aku memperingatkan kamu sebagat:rna::na Nth
tehahmemperingatkanka:imnyatertiangDavial.")

AI Bazzar medwayatlran melalui sa7nd yang /.dypvid dari Abu
mrirfu  a i±± ?`SA±li ±r; i;*£ :'Jji£ 'C3a:4;I.I 63tbl rfa.I ei t;+
;agiv :.J3 ab 6j±gr.I jig t€± infji j 5p)qi de F3 bi ai ;ti i#fu

I mendengar ALbe ALL Qasim, yang berun. dan dibenarkan berschda, "AL

Mast:A kesesatan clan hal:uar  dan mencapal  apa yang  dikehendaki
AIlch unt]ik din capal drri perTrl:ukaan bund dalarn masa empat pulwh
taha. Maka orangLorang "ha:in dean mendapati darinya kekerasan
yanghchat).

Di  antara  hadits  yang  menyinggung  tentang hal  itu  adalah
hadits Ibnu Abbas schelumnya ketika menbalas malaikat dari Abu AI
A]iysh, din Ibnu Abbas ulelkenaan sifat MusaL, dan di dalamnya
disdsnrfuEan,  Jle:ul  S)  'defi  ':ft;)  @eliau  menyebuthan  telah  melihat

DBLfy.azJ. iran Ahmad dan Ath-Thabarani medgutip melalul jalur lain,
dari  Ibnu  Abbas,  dari  Nali  SAW,  bahwa betiau bersabda tentang
Dajjal,  ul3.I =:Jib C6 to£S crf: ¢#.I }a LrL3l asi :i>i ili3 3£d eta9 j3;i
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';fib.,';rs.;(Zr).09(Cacatmata.putt,hbersih,kapalanyatanpcksaperti

ular berbisa. Manusia paling ndTip dengannya adalch Abd:ul Uzza bin

Qathan.   Adapun   kebi:nasaan   orang   bi:nasa.   Sunggul.   Tuhar[rim
tidaklch cacat mata).

Dalam redaksi Ath-Thabarani disebutlraq  irf3 ag ii`;ig i;=±>

ail3i ir :)i3 cii ®!: c¥.I }:i± ddl i±i i;±a a`:a:i @enbndg» besar,
`,

dahinya  leb;I,  ;anbutrya '±l+hat  seperd  randT\g:ra].itng  pohon.
Manusia  paling  wirip  dengannya  adalah  ALbdul  Uzza  bin  Qathan
seorang   laki-laki  dari  REuza'ah).  Mcks`rdnya,  Irmbut  toapalan::ya
sangat lebat dan berserakan Serta berdiri. Dalan hadits An-Nawwas
bin Sam'an yang diriwayatkan Imam Muslin, At-Tinnidzi, dan mnu
Majch disebutkan, :ij56 igi ±£i Spa Pem«dp berqp.haf fag7+.ft.»g dr»

7%af¢n);a  fe/I.ar/.  Sedan8kan dalan riwayat mnu Matah disebutkan,

:j±  3  Jfi\  +±± 'aei .Ufo  (Seakan-clan  orang yang paling  ndrip
denganrtya adalah Abdul Uzza bin Qqthan).

Dalam riwayat AI Bazzar dari hadits AI Ghala:than bin Ashin
disebutkan,c¢}!cgr°ia¥i!irc;:jlg?°ifjl:;j*3iir.j£3aaJ.ij>i

(Dahinya lebar, dadanya bidang, mata kirinya rota, sechancakan dia
.4bdw/   Uzzo   bz.»   gzz!ha»/.   Dalan  biografi  Isa  sudah  disebudran
keterangan nasab  Abdul Uzza bin Qathan.  Senentara dalam hadits
Abu Huralrah yang dikutip iran .Ahmad disebutlrm redaksi serixpa
dengannya, hanya saja dischutkan, LS#.I }¥ *. £ii ijir rsedzzz»-den

dz.a ado/aA g&fAa» bz.n 4dchd Uzza/, lalu ditambahlcap,  ±1 ]jl3 t' 'Jtg

}C'3i3ir¥'`:+9f'Y:'J69iaad;±£J£@z.afaerndzq»ae7ifaofa:"Wzrfurz-

Rasulullah,       apakch       kem:iripan       dengannya      mervinbulhan
kemudharatan  bagiku? "  Beliou bersabda,  ``Tiiidak  engkou berinan
dan dz.a facJ}r. "/ Tetapi tambalan ini lemah karena dalan sa7nd-nya
terdapat AI Mas 'udi yang mengalami kerancuan hafalan.
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Yang bcnar, bahwa orang yang dinaksnd adalah Abdul Uzza
bin Qathan Dia meninggrl di nasa jahiliyah saperti yang dikatakan
Az-Zinhi.   Sedan8[rm   ormg   yang   berkata,   "apakah   kemiripan
dengannya meninbulkan kenudharatan bagivnl?", adalah Alctam bin
Abi AI Janm Pendapat ini dikenukakan oleh Nabi SAW sehubungan
dengan Amr bin ljuh]in saperti yang diriwayaflran oleh Ahmad dan AI
Halrim  dad  Minhaim±i_ad  bin  Amr,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu
Huninh secan niazysf ', ±J' J! jJ:i t€j tJjj 3L3l ;j> :=±>f prert7ha

dftyerlihatkan kapadaklL lalu aku mdihat di delamnya Amr bin Lahy),
lafudidalamnyadischutkan,:ist'Jrii.?3*.1¢,fJ;;di?;'c..i3#afi3

}6' Jfi i±i: Ou`! 'Y :]6 ?Its d;;i;.i ±1 'J+3 b: torang )/ang afu /I.fear
paling mirip den;gprmya adalah Aktam bin ALbi ALL Jaun. Maka Aktam
berkata,    "Wchai    Rasulullch,    apakch    kemiripanku    dengannya
meri:inbulhan  kendharatan  bagihi?"   Bdiou  bersabda,   "Tidak,
engha4 beriman dan din krfir.'')

Dajjal disenpakan dengan Abdul Uzza bin Qathan. Sedangkan
matanya yang dibuat rata disenpakan dengan Abu Yahya AI Anshari
saped yang telch dijelach sebelumnya. Dalam riwayat Hudzaifch
yangdintiphanMuslindisebutkan,jfllJ\Z>¢amb#try¢/ehaf/.

27. Dajjal Tidak Masuk Madinah

ri bi `ei 3j::i d; ± t*: &i # i; &i # i;if =,L}i i;
cf st.j£  i.+  G±' i±,3 S:fa &i  uL,  ai  I;;  i£€¢i  :ij-,•of ,qS i;i: ;i3 3E€uli dgu: :]j i5i ± t3'i=j: c=! 'o& cj£¢uli

;1'; a;=±: `::,-}=J., J; i, i,=J, :jz:;; ]J;g .3i-*O, :+I:; :):i:A;J

ari i#f :]j€ .-u,fii jg ir 3i- dtsi = $3 .i;i #i;
.,,
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Jjif  {£.+  ;i3  ±fa  &i  ji  all  JjL3  G'-ii  dquai  ]tiin
:'0+'*9;fyiLe'Oj±|€irti=ii:iiftj€00;Lgi;i:tffl,
.#®1  c:;  :j¢ga;; SJ±,i ±1±;  :==r a  &13  :]ji5

4k ifJ;~

#5 .'y

r2

7132. Dari Az-Zuhri, Ubaidillah 'bin Abdullah bin Uthah bin
Mas'ud mengabarkan kapadalqu bchwa Abu Mas'ud berkata:  pada
suatu hari  Rasulullah SAW beneerita hadits panjang tentang Dajjal
kapada kami,  maka di  antara yang diceritakan beliau kapada kami,
behani bersahltoda. "Davial akan datang dan diharamkan masuk celah
Madinah.  Dia  kemudian stnggch di sebagian tanah berpasir dedt
Madinah. Pada hari its seorang laki-lakl yang merapdrn sebaikbalk
manusia   atou  termasuk  rna:rvusia  terbalk  kehaT  kapada:nya.   Dia
berkata,  `Aku bersaksi bahwa enghau adalch Datial yang ceritanya
disampalkan  kapada  hand  olch  Ras\Llullah  SAW..  Davial  beThata,
`Bagalmana  pendapat  ka:rm  jika  aku  membunuh  orang  iITi  lalu

menghidxpkannya?   Apakch  kamu  meragukan  urusanku? '  Mereka
berkata,       `Tidak'.       Datial      lalu      membumh:nya      kem:udian
menghidrpka:mya. Mcha laki-laki iho berhata,  'Derri ALllah, tidaklah
aku lebih mengctchwi teTutmg dirim:u drTi hard ini'. Dadial p.zr. ingin
membunuhnya nam:un dfa tidrk sanggap menguasalnya` "

+ii9i j£ :;i3 # &i jfa ai JjL; ]j :Jt3' :i.; df ;;
-,,

.]€€uli $3 ;i;dii `{kLj i cifefr ,a£.giv.I

7133.  Dari  Abu  Htirainh,  dia  bedrata,  `Rasulullah  SAW
bef rszphda, . Di celah-celah Madindl terdapat malalkat-malaikat. Celah
itu tidak bisa dinasu,ki olch The.un dan tidck pula Dadral.."
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fe2gb: i£.ap°i  :'jj f3 # ill j= 9j£! Lf qu,a di: urdi };
SJ  lb:-  IfiJl  ¢TJi; st  c¢`;:;±;  &;S^=j.I  12j  .J£€ull

E|

•&, ;L£ ®b! `;J=dr,

7134. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, bdiali busalda,
"Madinch  didatangi  oleh  Davial,  maka  dia  mendapati  mahikat

merl;jaganya, ia tidak dapat didekati Dofjal. -belinu ber:kate+ dan
tidakpulatha'uninsyaAIlah."

Eberanqu Hadits:

Q3ab   Madinah   tidak   dinasuki   oleh   Davial).  M:cksndnya.
Madinah An-Nchawiyah.  Pada bah ini inam Bulchari men]thldrm
tiga hadits, yrfu:

P:erriamq; hadits Abu Sa'id.

jGfui c¢ Slej &+ €± +£Lj £{> &i j£ ;?I tfa>  qufa ha.
Nabisiwm;ncer;lakanhaditspdyangtentanghafyalkapadakani).
Demikian redaksi yang disebutlran dari j alur ini tanpa memerinci lchin
I.elas. Namun dinukil dari selaln jalur ini dari Abu Mas'ud kctermgan
yang munglrin diambil darinya apa yang tidak dischutlrm tadi. Saped
pada riwayat Abu Nadhrah,  dari  Abu  Sa'id,  bahwa Dajjal seorapg
Yahudi dan tidak diperanakkan, dia tidck masuk Madinal dan tidal[

pula  Malckah.  Keterangan  ini  diriwayatkan  haam  Muslin.  Dalan
riwayat Athiyyah, dari mnu Abi Sa'id secara mafyif ' tdyg sift mata
IREal dan dischutkan,.cS;iji Jif 9i;*' 9ie3 rfu' 6±~j.jt8rj     .I ife aii3
'dsif)i ',JFS -¥j ®cp \r.i ¢H  a3ersamanya seperti surga dan nerakcL in

hadapannya dun laki-laki yang memberi perimgatan kapada pendnduk
negeri.  Setiap kali keluar  dari suatu negeri, maka mas\Lk pengik.Lf-

pe7fgrfuftry^q/. Hadits ini diriwayatkan Abu Ya' la dan AI Bazzar.
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Hadits  ini juga diriwayatlran oleh  Ahmad  bin  Mani'  secara
panjang  lebar  namun  sa»nd-nya  lenah.  Dalan  riwayat  Abu  AI
Waddak, dari Abu Sa'id secara magivf ' tentang si fat mata Dajjal pula
disebutkan,  :3j:p3 ;Liji Laj gj=± £I;:"°i 3a.I :3j± ai;3 {p\Lj, i+ ir ai;
';:Srd 'grffj,.   !rdl  a3ersanc[nya  dari  sedap  lisan  tiuru  bahasa]   dan

bersananya gambaran su:rga yang kyou mengalir padanya air dan
ganbc[rannerakaberwa:rmahitanyangmengehaarkanasap).

J+ful   J3   @BLfy.a/   drfa»g).   Maksudnya,   ke   bagian   luar

Madinah.

t}¢.+)S*JSaltasinggahdisebagiantanahbexpasir).K;Hfa
us-sz-baafrfe  adalah  bentu[[ janak  dari  kata sabaA:riiaA  dan  ia  adalah
tanah  berpasir  yang  tidak  menumbuhkan  tumbuhan  karena  kadar
garamnya tinggi. Sifat tanah saperti ini terdapat di luar Madinah dari
arah AI Hamah.

-*.¢!=}\ ±f Sl quang dekat dengan Medinah). Maksndn:ys, darn

arah Syan.

y.dl ?eL a3 Ji ddl 3} 3i k3 #±' P'; £J=3 ¢ada Aarz. I.f%
sebalkbalk    mare:asia    arfuu    terrrlasck    man:asia    terbaik    keha;r
fepadr»)i¢/.  Dalam  riwayat  Shalih  dari  Ibnu  Syihab  yang  dikutip
Imam  Muslim  disebutkan,  u.dl  j>  ir  Ji  rHfzzav  fe77%and  ma»z4sz.a

pa/z.»g hal.A/.  Senentara dalam riwayat Abu AI  Wnddalg  dari  Abu
Sa'id yang dikutip man Muslin diseb`Itlran,  {ie33.I Jf JiJ ii§ i;J€§

j! * aji}£:± .;fa t?p a :]# get, d£3' a 3i 6jJis I+.all 3c* 6dij
&1];36fitf?.i]Griiiii}diqi.#e::]65T3ii¢.asiji.;.®iift|Gfti-'*;) rfe `al^  i. (Maha seorang laki-laki d;ripeda k;un muiminin

berang:kat  menem:vi  Datial.  Dia  kemndinm  ditemvi  olch  pengikut-

pengtlou:i  Datial  dan  mereka  bar:kata,  "Tidakkah  engkou  beriman
kapeda tuhan kant? " Dia berkata, ``Tidak eda yang tersembunyi bagi
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Tuhan   ka:nd."   Mereka   hem:udian   membowanya   menemui   Dajjal
setelah sebeluninya mere:ka ingin membunuhnya.  Ketiha melihatnya
inaka dia berkata,  "Wahai sekdian manusia, ini adalah Dofjal yang
diberitahiLkanRasulullahsAV'.")

Selain itry dalam riwayat Athiyyin disebutkan,  \€i? €jfr®l :)ire

k3 'Jji§ ai +a:a±3 .5p3qi e 6jii2£ 6j$3*®13 t& G3> *.,A]O,i ik ±
aa£±i {ri3 S> &i j> &i ]ji3 6u~ji#' tf?.I iii a;££A5 £j}L'q &ij  :}€b

e6j*ut6jisigal,CEbe;=i:*dajidiii;gtjts{g;6£;3ii;a;iajJGLLgi

aT3 tiif tS`; g; ijL3i :]j:§ ar,'jj: £'; aj#§ .+13fa.I 'jG`uli 'A..?i :]ji§ iji£
'drf  (Dajjal kemndian masuk ke selu;ruh negeri selatn Makkah dan

Madinah.   Kedunnya  dihaTankan  baginya.   Orang-orang  beriman
lantas  berpencar  di  muka  bu:nd.  Kemudian  AIlch  mengunpulkan
mereha  dan  seorang  laki-lak}  dart  mereka.berkata,  ``Dermi  Allah,
sunggwh aku akan berang:hat dan melihat orang yang diperingatkan
oleh  Rasulullch  SALW  kapada  kita. "  Sahabat-sahabatnya  kemulian
melarangnya karerla kl.;^iatir akan terfitnch olehnya, lalu dia datang
dan kctika mendcka:ti pengo[wal Dajjal,  mereha mena[nghapnya  dan
menanyakan  apa  urusannya.  Dia  mekyawab,   "Aku  menginginkan
Dofjal sang pond:usta." Mereha lalu menuliskan hal itu kepada Dajjal
dan dia beTkam, "Kirimkan dia kepadaku." Kedka dia melihat Dajjal
maka dia pun rnengenalinya. ")

ai.+ *3 ±i> &i j> &i 'jjL3 t3'fa tfjj.I I+di art :Lai 'Jj£±i

(Dia  berkata.  "Aiku  bersaksi.  sunggwh  engkou  adalah  Dajjal  yang
diceritakan  kapada  kant  oleh  Rasulullah  SAW.")  Dalarn  rivayat
Athiyyah disebutkan,  S:i> &1 j=p &1 'Jj:.3 6l`3L€i gjJ.i :+iist°i '|+nt C=Ji
';i:;)   q3ngkou  adalch  Dajjal   sang  pendusta  yang  diperingatkan

hapada famz. oJeA Roufu//aA fflw7, lalu ditanbahkan,   :JGaJl 3' ]j:±i

+,ifa°i ?°i |ia +d| ¢i B: :tf3€ tc£±a ::l±±q 3i ?; 2}#T q gjeE3'

(Dawial berkata kapadanya,  ``Emg:ken menaatiku pada apa yang aku
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perintchkan atou aku akan manbelchmu mekyadi d:un bagian:' Mde
dia  bersera,  ``Waha:i  sekdian  manusia,  iwi  adchh  ALI  Masih yang

pendusta.")

dy:aj'jis9jqie6ji±']iagiiJ:iiacjs3!iE¥3iJ6aiJrfe
(Dadial berkata,  " Bagiv:rrlana pendapam:ac jika akli membendi orc[ng
ini kemdian menghidrpkan:nya, apakah kalian ragu tentang urusan
I.#z? " "erefa berfafa,  "rz.dck "/ Dalam riwayat Athyyin disebutkan,
¥,#;)h, 'J#u^  'Jri  .ti   a{en;Idian  Ddia;  berha;;  kapeda  par'a
pe#gz.hatryqJ.   Hal   ini   dengan   togas   menunjukkan   bahwa   yang
memberikanjawabansapertiituadalahpengikut-pengikutnya.Inijuga
menolck  pendapat  mereka  yang  mengatakan,  bahwa  orangrorang
mukmin  mengatakan  hal  in  terhedap  Dajjal  sekrfu  berpun-pura
karena  takut.   Atau  maksud  mereka,  kami  tidak  ragu  lagi  akan
kekufuran dan kebatilan ped[ataa]mu

pr    .*     'ti*     (Din     kemndian     membunuhaya     lalu
mengAz.dzfpha»nyBJ.DalamriwayatAbuAIWnddakdisebutkap*}5

a+j®i '-'f :Jjis ?d; frS' ef :ife e:j2 B:j± iLi3 6# €±3 JG.uli
6;fJGfligi:€+:£,6;i6ifj=9!j;irjap.t3£j5*}35t+Iia®I
ky,rd €* £°ri ..'Ji ;* ;;ingiv a}a!j;il kerf;ndian'memeT;atchkan agar

punggung dan perutnya dipuaskan dengan prkulan. Lalu din berkata,
"Tidakkah   engkou   beriman   kapedahi?"   Inki-lcki   its   bendta,
"Engkou adalch AI Masih pendsta."  Maka Datial memerindhkan

agar dia dibelch dengarl grrjdyi dart pertengaham kapalanya hingga
terbelch ked:ua kakinya.  Kenndian Datial berjalan di antara kedra
potongannya   lalu   berkata,   "Berdirilah."   Mch   dengan   segera
twbuhaya berdiri dalam keachan semprrna).

Dalam  hadits  An-Nawwas  bin  Sam'an  yang  dikutip  haam
Muslim disebutlra]L  +: .g:3'£ a:a;g I;1lt i;J±g e:Ci `;};; SA;3 ;ngi

±ra.  '3*i  ':fuife  ':J¥- I.S`±  alto  hem:.dinn  meunnggil  seorang
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perrlnda belia lalu menebasnya dengan pedang hingga membelchnya
menjadi dun bagian.  Kernudian dia memanggilnya dan laki:ldi tw
pun  datang  dengan wajch ceria sambil tertowa).  Sen!enftaqa dalam
riwayat Athiyyah disebutkan,  j> a;>j i'J.~};L!; }13 ?' ±±;?; 1:S±

;=jftliiizit{}i6;i=#3f:,4j:QjqjGai'J6?'tg:±±a±;:`P:¥€;

¥!6
EE

Lff3 as ¢j L53i6 ±:p i>i 't+;±5 I:a> is5 {ia` :aji'js ! izrj tfi 'Ojii:a'

it3rj   i3i   ou,1   ijSi3   6j;i3   6j`fo   63gji   ou,;   Pin   rfurdidr
memerimtahkan   agar   laki-ldi   itu   dyulurkan   kaki:nya   kerrmidian
diperintchkan   untuk   dibowakan   besi`  dan   diletakkan   di   bagivn
belakang  pantatnya  lalu  dibelah  menjadi  dun  bagian.  Setchh  ifu
Dajjal  berkata  kapadr  para  pengivkutnya,   "Bagalmana  pendapat
kamu,   apabila   aku   menghidrpkan   orang   ini,   tidakhah   kalian
mengetakyl  bahwa  akii  adalah  Tuhan  kalian?"  Mereha  berkata,
"Ya! "  Dadial kenndian mengambil tongkat lalu mem:ukul salch schL

belaharmya  hingga  lcki-laki  itu  berdiri  dalam  keadaan  semprrna.
Ketika     para     pengikutnya     melihat     hal     itw     maka     meTcha
membenarkarmya,  mencinlainya,   dan  meyckini  dengan  sebab  ifu
baAwzz dz.a  edzz/aA fztha» mereha/.  Tetapi Athiyyah dalam hadits ini
adalah seorang periwayat yang lemah.

Ibnu AI Arabi berkata, "hi adalal perbedaan yang cukxp besar
-maksudnya, tentang alat membunuh antara pedang dan gedaji-.
Dapat dikompromikan balwa korbannya dua orang laki-lalri. Scorang
di  antara mereka dibunuh  berbeda  dengan  cara penbunuhan  yang
satunya."

Namun  hukum  dasamya  adalah  tidak  teriadi  pengulangari
kejadian.  Bahkan  riwayat  yang  menyebutlran  `girg¥ji'  menafirilkan
riwayat   yang   menyebutkan   `tebasan   pedang'.   Mun8]in   pedapg
memilild  gerigi  sehingga  nririp  gergaji.  Dajjal  ingin  menbedlran
siksaan berat dengan cara penbunuhan itu. Maka kalinat, *ilk i;JJ2i

(dz.a mendasnyz7 de#gzz» pedcng) menjadi penafsiran bagi lralinaf  aji
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i:+`  (sesw#ggz.A„)w  dz.a  mencz-nca#gnya),  lalu kalinat,  cP'3r  afa±

(memofo»gr);a    dzfa!    bczgr.azzJ    merupakan    iayarat    Lapada    alchir
urusannya, ketika selesai mencincangnya.

Ibnu AI Arabi berkata, `Disebutkan dalan kisah orang yang
diburiuh Khidhir bahwa dia amdhir)  meletakkan tangan di kapala
orang itu dan mencabutnya. Sementara dalan riwayat lain disebudran
bahwa  dia  membarin9kamya  lalu  menyernbelil]nya  menggunakan
pisau. Dengan demikian, tidak ada pilihan keeuali menguntlran salah
satu di antara kedua riwayat itu agar kisah ini menjadi satti."

Saya abnu Hajar) katakan, dalam tafrir stmh AI Kahfi telal
disebutkanpenjelasancaramengompromikankeduariwayatini.

AI  Khaththabi  berkata,  "Jika  disebuthap  `Bagainana  bisa
Allah  memberlakukan  tanda  kebesaran-Nya  melahi  tangan  orang
kafir? Sebab men9hidupkap orang mati mertpakan tanda yang sangat
agung  di  antara  tanda-tanda  para  nabi.  I.alu  bagainana  ia  bisa
didapatkan  oleh  Dajjal,  padahal  dia  scorang  penchista,  men8klain
sebagal tuhan?' Maka jawatannya disebutlran, bahwa ini adalah ujian
bagi para hamba, karena ada pada mereka pettmjuk bahwa dia (dajjal) `
berada   dalam   kebatilan   tidak   di   atas   kebenaran   schubungan
pengakuannya. Artinya, dia cacat matanya dan tertufis di antara kedua
matanya `kafir'  yang bisa dibaca oleh sedap muslin. Pengakuamya
itu hancur dengan adanya cap  `kafir'  serta kek-gannya dari segi
fisik,   karena   jika   benar   dia   adalah   tuhan   malra   dia   manpu
menchilanglran kekurangan itu dari wajahnya. Sedan8kan tanda-tanda
para   nabi   selamat   dari   pertentangan   schingga   tidak   tedapat
keserupaan antara keduanya."

Ath-Thabari  berkata,  `Tidak boleh menbdikan tanda-tanda
para rasul kapada pelaku dusta dan penyebar bchta palsu, saat tidak
ada jalan  lagi  bagi  orang melihat apa.yang didatangkamya,  untuk
memisahkan yang benar den batil.  Tetapi apahila orang melihrfuya
menemukan jalan untuk mcmisahkan kebenaran dad keballan maka
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tidak ada pengingkaran bila Allah memberikan tanda-tanda itu kepada

para pendusta.  Inilah penjelasan  apa  yang  diberikan  kapada Dajjal
sebagai ujian bagi siapa yang menyaksikannya dan cobaan bagi yang
melihatnya."

Di samping itu, pada diri Dajjal terdapat petunjuk jelas tentang
kedustaannya bad mereka yang berakal, karena dia memiliki bagian-
bagian yang tersusun rapi. Pengaruh penciptaan padanya oukup jelas.
Ditambah lagi adanya kekurangan berupa cacat pada matanya. Jika dia
mengajak  manusia  untuk  mengakui  dirinya  sebagai  tuhan  mereka,
maka seburuk-bunik keadaan orang yang melihatnya akan mengetahui
bagaimana dia menyempumakan dan memperbagus ciptaarmya namun
tidak  mampu  menolck  kekurangan  dari  dirinya.  Jawaban  ininimal

yang  disebutkan  adalah,  "Wchai  yang mengaku menciptakan  langit
dan bumi, bentuklah dirimu,  dan sempumakan,  1alu hilan9kan cacat
darinya.   Jika  en8kau  mengaku  bahwa  Tuhan  tidak  mengadakan
sesuatu  pada  dirinya,  maka  hilan8kan  apa  yang  terfulis  di  kedua
matanu.„

AI  Muhallab   berkata,   `Kemampuari  Dajjal  men9hidupkan
orang mati itu tidak menyelisihi keterangan terdahulu dari sabda Nabi
SAV,':±Jf,.>.tiirlj3'rffii'S(IalebihmudchbagiAllchdrripadaiti).

Maksudnya,   memberikan   kemampuan   berupa   mukjizat   dengan
sempuma. Kemampuarmya adalah membunuh laki-1aki itu kemudian
menghidupkannya tidaklah berlangsung terus menerus, baik terhadap
lalri-laki  tersebut maupun lainnya.  Beritu juga  orang yang  dibunuh
tidak merasakan kecuali kapedihan ketika dibunuh. Padahal ini juga
men9hasikan pahala baginya. Mun9kin saj a orang yang dibunuh tidak
merasakan kapedihan karena Allah kuasa menolak hal itu darinya."

Ibnu  AI  Arabi  berkata,  "Yang  tampak  pada  Datial  adalch
tanda-tanda kekuasan, saperti menurunkan hujan, menyuburkan negeri
orang-orang yang membenarkannya, mengerdilkan negeri orang-orang

yang mendustakannya, kekayaan bumi yang mengikutinya,  serta apa
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yang  bersamanya  daripada tanan  dan  api,  dan  air yang  senantiasa
mengalir.  |tu semua adalah ujian dari Allali,  agar orang-orang yang
ragu menjadi binasa, sementara orang-orang yakin diselanatkan. Hal
itu  adalah  perkara  yang  ditakutkan.  01eh  karena  itu,  Nabi  SAW
bersabda, J4.ull 3¥ ir ii3i i£ 'Y ITz.dr* add /}ata* ya#g /ebz.fa bes4r

drrzpada ¢f#a4  Daj7.a!/J.  Beliau  biasa juga  memohon  perlindungan
kapada Allah dari fitnah Dajjal dalan shalatnya sebagai syariat bad
umatnya.

Sedan8kan perkataannya dalam hadits lain yang dikutip inam
Muslin,  .iz±a  d '.-fit  !&.u\  i  a3uhan  Dati:l  ring  lebih  aku
ftzfa¢£fa# afus haJ!.a[#/. Hanya saja beliau mengatakan saperd itu untuk

para sahabat.  Sebab  apa yang beliau takutkan atas mereka itu lebih
dekat kapada mereka  dibanding  Darial.  Perkara  dekat  dan  diyakini
kej adiannya tentu lebih ditakuti daripada perkara yang masih jauh dan
belum pasti, meskipun perkara tersebut lebih besar."

i33®l  ;g  i:]±£€?  hat  el±   t±   a  &13   Jj£Si   @e/z.a#  fe7»"dz.a«
berkata,    ``De;nd   Allah,    tidaklah   aku   lebih   paham   teutangmu
dz.handz.7Igha# Aarz. z.#z.. "/ Dalam riwayat Abu AI Waddak disebutkan,
-ri,¢ .Y\., ':±J±, tjrty), a  (Tidak ada yang  bertambah  padaku  teutang

dz.rz.in" me/az.»ha# ser»adr.# foA"/, kemudian dia berkata,  i a€! LL3I ¢i e:

ey\nd\  '3   }Sj\..  €±H  :Jin  (Wahai  manusia,  sungguh  dia  isdak  akan
melalwhan   hal   ini   sesudchku   terhadap   seorang  pun   di   antara
ma»zAsz.aJ.  Sementara  dalan  riwayat  Athiyyah  disebutkan,    3`  ]j£;;

qi.# e: :rdi e csu` +: .gb ap i±pf hai 6qi 6i :'jjis 9d; 6fS' I;i :'iGdi
aa®i j 3S itii ;i3 t?di e # ai6i # I+iifa°i ±r;j°i iis }di rDaj7.a!7
berkata  kepadanya,  ."Tidaldech  engkou  beri:man  kepadaku? "   Dia
berkata,  ``Aku sekarang lebih mengctahai tentang dinm dari diriku
sendiri."  Dia kemudian berseru kepada manusia,  "Wahai manusia,
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iud adalah AI Masth sang pendusta, barangsiapa menaatinya mcktl
dia di neraka, dran siapa durhaka kepadanya mcka din di surga.")

mnu Tin menukil  dari  Ad-Dawudi,  bahwa la]d-1ald  tersebut
ketika mengatakan hal rfu kapada Dajjal, maka Daijal pun mencair
sebagainana  halnya  garam  mencair  dalam  air.  Akan  tetapi  yang
dikenal  bahwa  hal  ini  teriadi  pada  Dajjal  saat  melihat  Isa  pufro
Maryan.

S;i>   LIL;£   %   ii±;i   3i   'JGaJI   'Ji.j§   @uLgiv.nd   handz-an   I.7Igz-»

membunuhnya   rramun   dia   tidck  mampu   menguasal:nya).  Dalan
riwayat Abu AI Waddck disebutkan,  g±3 fi Li :|i=S ii;J®i9, ]Gdl :i;!¢
`T^ef*S},'±ysi'Sri*upn=±*,'SjJ},(Ddyalkendian_nernegangnyauntuk

disembelih,  namun  diletckkan  tembaga  di  atara  leherri;ya  sampal
tengkuknya  sehingga  tidak  ada  jalan  bagi  Ddial  atas  laki-laki
ferLreb«f/.   Sementara  dalam  riwayat  Athiyyin  disebut]ap    3'  Jt5

rfe 3i£ % giv6 9: 3£'6 .rj-i ei;±i i ±13 :'jdi ,Eist;j'y )i :j€`j],
'-*.A?() '-..+ gis 'iha.'Y) (Davial kemudian berhata kapadanya, "Engkan

sebaiknya   menaatiku   atou   aku   akan  menyembdihmu."   Pria  ifro
menjowab,   ``Demi  ALllah,  aku  tidak  akan  menaatinu  selananya."
Maka Daviai memerintchkan agar laki-laki itu dibaringkan nanun din
tidak mampu dan tidak dyadikan berkuasa atasnya saho halt pun).
Dalani riwayat Athiyyah diberi tanbahan,  ?dl e €jlis ,4fa?i ?.~J.: 'ji'6

¥^S:>'ch>'9r±';g;)QItakemndrdmmemegangkedratangandankedra
kaki laki-laki itu lalu dicampakkan ke dalam apt. Semerrfura api iho
berkobar mengapulkan asap).

Dalan riwayat Abu AI Waddak disebutlqu   g±>jJ ±:fa is5

}gj®i d groi tLf;3 ?dl i; S'ri iji }t3I :rag * eji§ @i fem'ndzd»
memegang  kedua  tangan  dan  kedua  kakinya lalu  dilemparkannya.
Orang-orang lalu mengira dia dicampalckan ke dalan api padahal din
dz.mac"fafaa»   fe   dr/4m   sorg¢/.    Dalam   riwayat   Ibnu   Athi)ayah
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disebutkan dengan tanbahan,  :)i}l e»,i :al=.3 S;ii &1 i:p &1 ]jl3 'J6
'-iij> a;i;6:jr) S  S. '+fit ahasulullch SAV bersabda,  "iaki-laki itv

adalch  unatha  yang  paling   dekat  kepadaku   dan  paling  tinggi
dera/.¢tr)/tz. "/ Sedangkan dalam riwayat Abu AI Waddak disebutkan,
'ikfa\SZ+:)':I:g'-ti>\1P';Sti(.lL(Iniadalahnetisyahidyangpalingagung

di sisi Tuhan senesta alam).

Disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dan Abd bin Hulnaid,
dari Hajjaj bin Arthah, dari AthiyyalL  i*I}l ai;Jig, 3ji3 +: pl} b% ace
'Z=;.'.> '€±=; '%  rl=} -3=±e±, g±=  J±  h\' I+;a± (Dia menyembelihnya

tiga halt,  kemndian ketika dia ingin menyembelihnya kembali untuk
kali   keempat,   maha   AIlch   mekyadikan  tembaga  pada   lehernya,
sehingga  dia  tidak  Tnampu  menyembelihnya).' Tcfapi vc5rsi perfu"
1ebih   benar.   Sementara   dalam   hadits   Abdullah   bin   Amr   yang
diriwayatkan secara marfw ' tentang Dajjal, S=i> S! &1 i£IL:i 'Y j>} ji:u:

(Dia memanggil seorang laki-ldi yang dyadikan Allah tidck dapat
dz.fazasa!z'   fecwa/I.   afzzszz)/aJ.   Selanjutnya  disebutkan  redaksi   serupa

riwayat Abu AI Waddak, dan di barian akhimya disebutkan,  gJ! gj3£

S'o.ffl..'Ji±'±=±±i'as±£±+(Diamenyerang]Jlyadenganpedangnya
namun  tidak  mampu  menguasalnya.  Maka  dia  berkata,   "Jawhkan
orang ini dariku. ")

Sementara    dalam    riwayat    Abdullah   bin   AI    Mu'tamir
disebutkan,  jf j:a± if 6;t=a3i €±±{ #' :)±g * # 63J£{ Q Jil jiitJ ij

__,,,

&1 ui :'Jji;i 'rj:6 3i I;,¢ 6\=aL; ++i ?' \a:1;i+: ird` 613£ P q£? 3# ifty

fa Ou,; ir :i;iif irj u,di #i :+i :* ig Ou,;3 :J6 t+i3 t+i tfjJ.i
(Keroudian   dia   memanggil    laki-laki   yang   mereka   lihat,    lalu
diperintahkan agar laki-laki itu dibu:ouh. Kenudian anggota-anggota
badannya   dipotong.   Sctiap   anggota   badan   ditempatkan   secara
terpisch. Sctelch itw ditempatkan berpenca:I hingga dapat dilihat olch
manusia.  Laha  Dofjal  mengunpulkannya  dan  menukulnya  dengan
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tonghat.  T{ba-tiba  orang itu telch  berdiri.  Dajjal berkata,  "Akulah
AIlch yang mematikan dan menghidupkan. " Dia berkata,  "Semua itw
adalah  sihir  yang  digunakan  untuk  menyihir  mata-mata  manusia.
Tidak ada yang dia laldrham sedikit pun dari hal-hal itu. ")

Scz7zczd hadits ihi sangat lemah.  Sementara dalan riwayat Abu
¥a'la terdapat tambchan,   +`££j°l }! ;a3 :);}1 Ou,`S uS}` d' :}:±:.I j{| J6

*igiv*ti®ti';i:ia,(Abu'Sa'idberkata,"Dahulukamimenganggap
laki-laki itv adalch Umar bin AI Khaththab karena hand mengetahai
dari kekuatan dan keteguhannya. ') Da;hall Shahih Mapitm disedwhkan
sesudch riwayat Ubaldillah bin Abdullah bin Utbah,  'JfaJ :C5\*:,i! j!f 'Jj
':ri;±l  'S ',J;:}\  (iL .U\. ¢Abu  lshaq  berkata,  ``Dihatakan  laki-;aki  itu

adalch Khidhir. ') .

AI  Qurthubi  mengira bahwa Abu  Ishaq  tersebut  adalah  As-
Subai'i, salah seorang periwayat yang tsz.goA (telpercaya) di kalangan
tabiin. Akan tetapi dugaaimya ini tidaklah tapat, karena sa#ad tersebut
tidak menyinggung Abu Ishaq di dalannya. Bahkan Abu Ishaq yang
mengatakan hal itu  adalch Ibrahin bin Muhammad bin  Sufyan Az-
Zahid  periwayat  kitab  S%czfaz.fe  MwS/i.in  saperti  yang  ditegaskan  oleh
Iyadh  dan  An-Nawawi   serta  lainnya.   Bahkan  AI  Qurthubi  telah
menyebutkarmya     juga     dalam     kitab     j4f-radzfo.raft      sebelum

pemyataannya tadi.  hi mengesankan seakan-clan perkataannya pada
tempat kedua `As-Subai'i' hanyalch kekeliruan penulisan. Barangkali

pula pegangannya  dalan  hal  itu  adalah  pemyataan Ma'mar  dalan
kitab [4/ /amz. ' -sesudah menyebutkan hadits ini-,   .Oi ¢ap :;;i; 'J6
'Ji±`  'J)a;u\ ';J$4  gfi\  (Ma'mar  berkata,  "Sanpai  berita  kepadaha

bahwa yang dibunuh Datial adalah Khidhir. ') Demlkian juga redd£:si
yang  diriwayatkan  Ibnu Hibban melalui  Abdurazzaq  dari  Ma'mar,
dra beak:frfa, ':ja:hl\ 'dfi 'rfJi r}¢ (Mereka menganggap bahwa laki-laki

tersebut adalah Khidhir) .
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Ibnu AI  Arabi berkata,  "Aku mendengar orang mengatakan,
`Sesungguhnya orang yang dibunuh Dajjal adalah Khidhir'. Tetapi ini

adalah klain tanpa bukti."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang berpendapat saped itu
bexpegang dengan riwayat Ibnu Hibban dalan kital] dsA-ShaAz.A, dari
AbuUbaidahAIJarrahsecaramafyit',€p=.3id;T3J;:Piig+£biifo'

Sb^S    (Barangkali    sebagian   yang   melthatku    atctu   mendengar

perhaf¢a#fro  mengr/amz.ny&/.  Namun pendapat  ini  digoyahkan oleh
pemyataannya dalam riwayat Muslin, re ;±a; '+a ¢em«dr }ro»g
inasz.A be/z'czJ. Tetapi mun8kin dijawch bahwa salad safe keistinewann
Khidhir adalal  senantiasa muda.  Namun pemyataan ini juga butch
dalil pendukung.

JKedwq hadits Abu Hurairah.
•-act)I:  -fe±:1\  +diA   J3    a)i  celah€elah  Medi;rlah  terdapat

rna/az.fafJ.   Penjelasannya   sudah   dipaparkan  ketika  membicarakan
keutanaan   Madinch   di   barian   akhir  penbahasan  tentang  haji.
SebelunmyatelchdisebutkanjugaditenpatituhaditsAnas,|€J!;r-:i

aL.qu.13  izi  .Y!  a+al  iji=a  1!  ITz.drA  add  s«af«  negrrz.  mefaz.rfu»

. dyelajahi oleh Dofjal keouali Malckch dan Madindr). Deninri:an .|ruygp
redaksi yang tercanfum dalam hadits Jatir,  3j`!` 6±' inrji d>3ql j ±=`Z

3|i6 *e.i ir i±' rfe jes ai car ii.ap.i3 'izi cffii±.I p5`a ± iiii if
gfu.*qfi{*®fia=g{]3==±}S.t±]j=13.F±]a}ia'bengerindibunibani
selama  empat  pulwh  hari.  Dia  masuk ke  sem:un  negeri  selatm  dra
negeri  ini;   Makkah   dan   Madinah.   AIlah   ta.ala  mengharamkan
keduanya  atasnya.  Safe  hari  dart  hari-hard  Davial  adai yang sama
dengan satu tahan, satu hari sama derigan safe bulan, safe hari sama
dengan  sate Jum'at  [sepekan] ,  dan  sisanya sama dengan ha:ri-hari
kanuini).
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Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Ath-Thabarani.  Hadits  serupa

juga  dinukil  oleh  Imam  Ahmad  melalui  sa»czd yang /.cz){}/z.d  dengan
redaksi,  #  *  'o6  a  q!  6ii  infji  ¢  *)'9i  @' dfe' @%mj d!.J!paf
untuknya  dalam  empat  pulwh  hart  keouali  apa-apa yang  termasuk
7%az.Z7aAJ. Kandungan hadits ini dinukil hoam Muslim dari hadits An-
Nawwas bin Sam'an, redaksinya,   :J6 ?u>)q' e iS' ai &1 JjL3 |€ \£i:

j

¢i'OSj Q{ani kenudian berkata, "Wahai Rasulullch, berapa lena

di timggal di buni? " Beliou bersabda, `.`Selana empat puluh hari.")
Setelah itu disebutkan tanbahan,   g£:Jd t€,jJl  i£°l  C:+I,ii.4l `Jj:.3  e: \±i3

€£3qi e a;i*! e3 ?I I+3 e: :tis .63rf 3' ij3ati a  :'j6 tf}£ ,:Stt .ri I;j;;i
't±}\ 'as'S:l=+I, S;;giv  ..'J6 (Kami berkata,  ``Wahai Rasulullah, hari yang

sama salu tahun itu,  apakch  c:u,hip  bagi kdmi padanya shalat  satu
hari?"     Beliou    bersabda,     ``Tidck,     akan    tetapi   ` perhitung:ken
sebagatmana waktu  biasanya."  Kami  berkata,  ``Wahai  Rasulullah,
bagalmana kecepatarmya di muka bumi? " Beliou bersabda,  ``Saperti
hrtyan yang dibowa oleh angin. "

Dia  mengutip  pula  dari  Abdullah  bin  Amr  dengan  redaksi,

aifji 3i i# inrji 3i ti}£ faifji tSjoji fy {chfji ::±:j di g! 'jGfli ifr{
¢rfe @atial keluar pada umatku lalu tinggal selana empat pulwh. AL]ou

tidak tahu,  empqu pulpeh  hari,  atou  empat puluh bulan,  atou empat

pzf/wA  fzzAzf»/.  Namun  penegasan  bahwa  lanianya  empat  puluh  hari
lebih     dikedepankan     daripada     keraguan     ini.     Ath-Thabarani
meriwayatkarmya melalui jalur lain  dari  Abdullali bin  Amr dengan
redaksi,  pr if qj ij1 +C£ Cinrji *Jqi j ::±:a -I+di jl£- eJ*3

ctie3^':=i)`-3L.±=3r)'-3:ri3\.".(Akank:luar:;yakniDavial-d;nti;ggal
di bumi selama empat puluh Subuh. Dia masuk dalam hari-hari itu ke
semun tempat  kecuali  Ka'bch,  Madinah,  dan  Baltul  Maqdis). LalNI
disebutkan dalam hadits Sanurah yang telah disebutkan sebelumnya,
al az±a;' ?' 9j ie3iji ;±*;i uti;i.I ±f3 *pr.I 1! qE' .p3ql j£ ;ri£
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(Ddyal menguasal seha:ruh b.wi keaLalt Haranain [d\ra kota haram]
dan   Baltul   Maqdis.   Dia   mew.gapung   orngorang   beriman   di
dalamnya kendan AIlah membinasdean:nyq}.

Sementara dalam hadits Junadah bin Abi Umayyah disebutkan,
:'jGi *3 & ai j> ai 'j]i3 e i6 :'d6 iit=:an a, jtatl ir fa3 G
'±;+:31 '*`]}3ti  (Kami :atang kapeda siormg hahi-'ldi Aushar yang

tergolong sahabat, din berkata,  "Rasulidlch SAW berdiri di antara
hand laha bersabda.  `.Aku mengin8churm keml tatang AI Masih._'.)
I.aludidalannyadischutkapir3lLi:.iS.G-frinrjLPJqlj=±i:

3rii3;jqli±=3jjii,1+3:;st,:-]rcEi*,id3{tp€:qugiv.q7
tinggal  di  b;nd  s:larrla  inat  pwhd. 'S\Lbuh.  Kehasair:rrya  akan
mencapai sem:ua pelasck. Tctapi cia tidck dapat mendatangi empat
masjid:  Ka'bch,  mdyid  Nchowi,  mogivd  AI Aqsha,  dan  AIh-Tfur).
Hadits   ini   diriwayatkan   hiam   Ahead   dan   pars  periwayamya
tergolong tsrtych (tapacaya}.

iFigivg4 hadits Anas bin MalilL

J6al\at3¢adjdrfrogz.ofeAZhajj-nd/.Maksudnya,Madinah.

14;;;:+i   '-a:iS:i^    ±a.a    qua    mendapat   para    malalkat

me«jagrny8J.  Dalan  hadits  Mihjan  Ibnu  Adra'  yang  dikutip  oleh
Imam Ahmad dan AI Halin dischut[an,  `iE' al ;t2 b! 'Jcal `aii.I.: 'Y3

qpiii;Liii-tja;a+iiq!Li#a!ti*:|*ife'q)'j>iii3i`pradz.rmAtrdr
ckan  dimasuki  oLch  Ddyal  i:usya AIlch.  Setiap  hall  Dawial  hendak
memasukinya, dia dihadang alch duo mahihat yang medyagaya di
sedap      celahnya,      senberi      menghaus      pedangnya      untuk
me»gAa/ang7.nyfz     maszlt    Alddrch/.     Selaln     it`i,     AI     Hakin
meriwayatkan dari Abu Abdillah AI Quraal, ahi mendengar Sa'ad bin
Malik dan Abu Htlrairch mengatakan,   :i:.3 gfa &1 j=p &1 'J:}:..3 `J6

?S±3l ysh,VB}it .a;ill (Rndun SAW bersabda.  "ya A;lah berhahi
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amfu* pendwd«A  A/adz.»aA. "/  I.alu  di  dalarmya  disebutkan,     bi  .Y!

qi;.I.: a  qic.}i p`Zii q!i# ;, tit P' j>  {3ffty.t  i<±:; ifej^;ji
'J)Sfu` 'Y) 'O+dal`  (Kecuali bahwa malaikat berjejal dengan malaikat

yang   lain.   Pada   sedap   celahaya   terdapat   dua   malaikat   yang
mertyaganya, ia tichk dimasuki Tha 'un dan tidak pula Dcwial).

Ibnu  AI  Arabi  berkata,  `Rivayat  ini  dan  perkataan,  `pada
sedap   celahnya  terdapat  dua  malaikat',   memberikan  kesimpulan
bahwa  pedang   salch   satunya   terhunus   dan -yang   satunya  tidak
terhunus."

^h`'£®.o\.'®Sdr\'y]'Jq=u\qEri%aatidakdidehatiolehDawial

dr#  tr.d¢* pciJa  Z%a'#H  I.nya  ,4JJafe/.   Pengecualian  ini  disebutkan
mun9kin   terkait   dengan   sesuatu,   atau   mun8kin   sekedar   untuk
mendapatkan berkah, dan ini lebih tapat. Sebagian lagi mengatakan ia
hahya berkaitan  dengan tha'un.  Nanun pendapat ini perlu  ditinjau
lebih lanjut.  Sementana hadits Mihjan bin AI Adra'  yang barn  saja
disebutkan  menguatkan  pengecualian  itu  berlaku  untuk  keduanya
(tha'un dan dajjal).

AI Qadhi Iyadh berkata, `Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil
bagi ahlussumah tentan'g adanya Dajjal, dan bahwa dia adalah sosok
tertentu.  Allah mengrji hamba-hamba-Nya dengan Dajjal,  dan juga
menjadikannya    berfuiasa    melakukan    hal-hal    ter[entu,     saperti
men9hidupkan orang mati yang dibunuhnya, adanya kesuburan tanah,
sungai-sungai,   taman,   api,   kekayaan   bumi   mengikutinya,   serta
memerintahkan  langiv  menurunkan  hujan  dan  bumi  menumbuhkan
tananan,    semua    itu    atas    kehendak    Allah.    Kemudian    Allah
membuatnya  lemch  sehinggr  tak  mampu  lagi  membunch  laki-lalri

yang telah dibunuhnya dan tidak pula orang lain.  Setelch itu Allah
membatalkan urusannya dan dia dibunuh Isa bin Maryam.

rdamun   pelmasalahan   ini   ditentang   oleh   sebagian   sekte
Khawarij , Mu'tazilah, dan Jalmiyah. Mereka mengin8kari keberadaan
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Dajjal  lalu  menolak  hadits-hadits  sAaAz.A.  Sekelompok  dari  mereka

juga saperti AI Jubba'i berpendapat bahwa keberadaan Dajjal +adalch
benar.  Tetapi  semua  yang  ada bersamanya  hanyalah  khayalan  atau
imajinasi  yang  tidak  memiliki  hckikat.  Yang  mendorong  mereka
berpendapat denrikian  adalah,  bahwa apabila apa-apa yang bersana
Dajjal, benar secara hakikat, maka tidak ada lagi kapercayaan terhadap
mukjizat  para  nabi.  hi  merupakan  kekeliruan  dari  mereka,  karena
Datial  tidak merfeaku  sebagai  nabi  sehingga kejadian-kejadian  luar
biasa itu  menunjukkan kebenarannya,  bahkan  dia mengaku  sebagai
tuhan   sementara   bentuk   penanpilannya   mendustakannya,   karena
kelemahannya dan kekurangannya, sehingga tidak ada yang taperdaya
dengannya kecuali orang-orang rendahan.

Mereka  yang  texpengaruh  itu  mungkin  didorong  kebutuhan

yang  sangat  mendesak  dan  kemiskinan,  atau  sekedar pura-puma  darn
takut  disakiti  olehnya,  disanping  capatnya  dia  bergerak  di  muka
bumi.   Dia   menetap   agar   orang-orang   lemah   dapat   mencermati
keadaannya. Barangsiapa membenarkannya dalam kondisi saperti itu
maka  itu  tidak  membatalkan  mukjizat  para  nabi.  0leh  karena  itu,
orang yang dia bunuh lalu dihidupkannya berkata kapadanya,  "Aku
semakin tahu hakikat dirimu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak digoyahkan oleh apa
yang disebutkan dalam hadits Abu Umamah yang dikutip oleh Ibnu
Majch,  *rj  ui  :'Jj:a  g£€  +:  ci`  uf  :'Jji=i  i*{  /Sesw#ggrfeny¢  dz.a

memulai dan berkata,  "ALku nabi."  Setelch itu dia melanjutkan dan
be7.faclfa,   "4fa¢ adaJafa  fwfaa#"#. "/ Karena bisa saja dipahami bahwa
Dajjal menanpakkan hal-hal diluar kebiasaan setelah pengakuarmya

yang kedua. Dalam hadits Abu Umanah tadi disebutkan,  3i $3£:; ir? ®!3

3' ]* t*€ :Jjis 9arrj ¢ff fa€i ati3

a.b;*£6i#*6!3{artji;fS
Jfty€ i,i ;th, #g i,'j;iof a
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tj6 6 6iLi ou,`3 dyi{ i! i#i3i fjj a ti'j ;±:a C# °oi 6>3qi3
¢f± '..j*) 'jS(+ '®.dr) ';jbst:) (Sesungguhnya termasuk f unch Dajjal

adalch dia ber:kata kapada pria Arab badul, ``Bagalmana pendapatrm

jiha aku membangkitkan bapak dan ibunu untcknou, apakch engkou
bersaksi bahwa a:ha whanmu?" Pria itu mdya[wab,  "Ya! " Tak lama
kemudian d:ua syethan dibuat wirip dengan rxpa bapak dan ibunya.
Kedranya kemudian berkata kapadrnya, `` Wahai Amakku, ikutilah dia,
sesungguhnya dia adalch twhanmu. " Termasuk fitmchnya juga, ketika
dia melewed perkampungan lalu mereka mendustakanny¢. maka tidak
tertinggal  pada  mereka  hevan  ternak melalnkan  binasa.  Lalu  dia
melewati suou perkanpungan dan mere:ka memberarkamya,  maka
dia memeriritahkan langit men:urunkan hlyan dan buni menumbwhkan
tunbuhan,  maka hlyan turun dan tanaman twmbuh.  Hingga hewan
temak mereka kenbdi -pada hari itu juga- dalam keadaan lebth
gemuk,  lebih  besar,  lebih  lebar. prnggulnya,  dan  lebih  banyck  isi
kantong susunya. dibanding hari sebelunnya).

28. Ya'juj dab Ma'juj

j= a" ]JiJ
E`

i, +ri, i;i `
ch3 .gil i; €Jit=3 €Jit;

GJ; l;3;
E1

®,

'3J

]jL3 e: :Li: :rf i£J '++T3 .J'j
.'ia''±

•te€

its i3 9S a,
.L±l ± ±
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7135.  Dari  Ummu  Habibah  binti  Abi  ,Sufyan,  dari  Zainab

putri    Jahsy,  bahwa Rasulullah  SAW masuk kapedanya suatu hari
dalani keadaan panik sambil mengucapkan,  `Tz.dr* add wha» fecng/I.
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Allah.  celaha bangsa Arab karena kebermkan yang telch mendehat,
dibukakan pada hart ini tembok Ya`joy dan Ma`jly seperti ivi. " Bc:Ajlan
keniudian   membuat   lingkaran   dengan   ibu  jarinya   dengan   yang
sesudahnya.   Zainab   putri   Jchsy  berkata,   "Aku   berkata,   `Wahai
Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami
ada  orang-orang  yang  shalih?'   Beliau  bersabda,   `BeHar,   aprb[./a
keburukantelchmerdyalela'."

i;i i;Jl a; :]C +i gS &1 uto #1 c; :i;;* u#f #
•ie+3 'L¥3 i±3 .9,ji ie €ji2e3 €jii;

7136.  Dari  Abu Hurairah,  dari Nati  SAW,  beliau bersabda,
"Tembok  Ya`juti   dan  Ma`juif   telch  dibuha  seperti  inr'  Wdrirto

kemudianmembuatkanangkasemhilanpuluhdengantangarmya.

Eieteran gap Hadits :

Sebagian  informasi  tentang  mereka  telah  disebutkan  ketika
membahas peljalanan hidup Dzul Qamaln pada pembahasan tentang
cerita  para  nabi.  Mereka  berasal  dari  keturLman  Adam  dan  nenek
moyang mereka adalah Yafit bin Nut. hilah yang ditegaskan Wahab
dan  lalnnya.  Schagian  lagi  mengatakan bahwa  mereka berasal  drri
Tartar saperti pendapat yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak. Ada yang
berpendapat bahwa Ya`juj berasal dari Tartar dan Ma`juj dari Dailan.
Disebutkan dari Ka'ab, `Mereka berasal dari ketturLman Adam tanpa
Hawa. hi tebadi, bahwa ketika Adam tidur dia -benninapi melak`ha
hut)ungan  biolotis,   maka  air  maninya  bercampur  dengan  tanali,
sehingga terciptalah Ya`juj dan Ma`juj darinya. "

Tetapi pendapat ini  ditolak karena seorang nabi tidak mimpi
berhubungan intim.  Nainun mungkin dijawab bahwa yang dinafikan
adalah  melihat` dirinya  melakukan  hulungan  intim.  Apabila  keluar
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mani saat tidur maka bisa teljadi sebagainana halnya kencing. Tetapi

pendapat pertama dalam hal ini yang bisa dijadikan sebagai pegangan.
Sebab bila tidck demilrian lalu dinanakah mereka ketika terjadi  air
bah di nasa Nth.

Kata  }Ja).«/.   dan   may.I//.   disebutlran   tanpa   huruf  AamzaA
menurut  kebanyakan  ahli  AI  Qur`an.  Tetapi  Ashin  membacanya
menggunakan hunif AamzaA diberi harakat Sefha» pada keduanya dan
ini   ndalah   dialek  bani   Asad.   Sedan8kan  AI   Ajjaj   dan   anaknya

afu'bali)  membaca dengan kata, [4 }.a/I,  yalmi  dengan huruf AamzczA
sebagai  ganti  huruf }ia[`.  Keduanya  adalah  nana  a/'am  (non  Arab)
menurut  kebanyakan  ulama.  Kedua  kata  ini  tidak  dirubah  polanya
karena temasuk nana dan juga berasal dari bahasa non Arab. Namun
sebagian  mengatakan  keduanya  adalah  bahasa  Arab.  Lalu  teq.adi

perbedaan tentang asal katanya. Ada yang mengatakan, ia berasal dari
kalimat a/.I.I/. a»-#a[ar, yang artinya jilatan api.  Sebagian mengatakan
dari kata a/ aj/.aA yang artinya percampuran atau panas yang sangat.
Ada juga yang mengatakan ia berasal dari kata 4/ 4z7.I/ yaitu capat
ketika lari. Ada yang mengatakan berasal dari i4/ 4j¢a/. yang artinya
air yang sangat asin.

Kedua kata tersebut mengikuti pola kata )J&/'"/ dan rna/'cf /, dan
ini  merupakan  makna  lahir  gz.rzz `aA  Achin.  Demikian  pula  bacaan
selainnya apabila huruf a/I/merupakan kemudahan dari huruf.AamzaA.
Maka   disebutkan,   /zz'zfzf/   dari   kata   yzzj/.a   dan   maLgiv.a.    Sebagian
mengatakan  bahwa  kata  );a[}."/.  berasal  dari   7»aa/.a   yang   artinya
bergoncang.  Pola katanya juga  adalah  7»a/zfzf/.  Demikian pendapat

yang dikemukakan oleh Abu Hatim. Semua asal kata yang disebutkan
tadi  sesuai  dengan  keadaan  Ya`juj   dan. Ma`juj.  Pandangan  yang
mengatakan kedua kata ini ndalah kata bentukan den asainya dari kata
mac/.a yang artinya bergoncang didukung firman Allah dalam surah
AI  Kahfi  ayat  99,  +ii  d  iji€  #J33  i€:aii  d}C3  pramz.  bz.arha»

sebagian mereka pada hari ifu bercampur aduk anlara satu dengan
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)/a»g /az.7z/. hi tejadi saat mereka keluar dari tembok yang mengurung
manusia.

Mengenai  si fat mereka telah disebutkan Ibnu Adi,  Ibnu Abi
Hatim,  Ath-Thabarani dalam kitab .4/ .4asafA,  dan Ibnu Mardawalh,
dari hadits Hudzaifch secara magiv ',  ?:birji Fi ir ki fj;b3 .i;i ajil3

£idi fr rf # * ir ji ,d®i d`; ;liz d*
aJa`jly adalch satu umat dan Ma`jly satu unat. Sctiap unat itv terdiri
dari empqt ratus ribu. Tidaklch seorang laki-laki di antara mereka
meninggal hingga melihat  seribu laki-laki yang berasal dari tulang
sulbinya.  Semua telah mampu membowa senjata). Tz\ adalaln. rivayat
Yahya  bin  Sa'id  AI  Aththar,  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  AI
A'masy.   Sementara   AI   Aththar   adalah   periwayat   yang   lemah.
Muhammad  bin  Ishak  dikatakan  lbnu  Adi  bukan  penulis  kitab  4/
Jb41czgAazz.,  bahkan  dia  adalah  AI  Ukkasyi.  Dia berkata  pula,  "Status
hadits ini adalah ma%dfew ' ®alsu)."

Ibnu Abi Hatim berkata, "Hadits ini mc47Ihar."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  tetapi  sebagian  kandungannya

:£=L±hi;::=nfn:=8as:::AsZ.::¥#y##¥#t3k¥;En5|
¥:fu\'cdi\±}:4®;#}fii'Ifj±(Sesungguhnyaya`juddanMa`joy,minimal

yang   didapatkan   salah   seorang  mereka   drripeda   keturmannya
se»dz'rz. czda/aA serz.A" orzz»g).  An-Nasa`i meriwayatkan dari Amr bin
Aus, dari bapaknya, secara mapef ',  q3 lJ;a a ajif\a±: aj;b3 aj+lf b!

liftd  d.i  g¥#j;  6?  2)}'  .Y!  +a±  k3  tJji{  tses%#ggrfrnya  ya}.%/. da#'

Ma`jud  melaJwhan jina'  sekehendak  mereka.  Seorang  laki-laki  di
antara  mereha  tidck  meninggal  hingga  meninggalkan  keturunan
serf.Z7cf    orzz»g   afcz"    /ebz.AJ.    AI   Hakim   meriwayatkan   dari   Ibnu

Mardawaih melalul Abdullch him Amr,   tisT ¥~~j; ir aj;.£e3 i;2e: 3i

i`Ipd  d.i  ap~¢j;  *  gj  i!  tis  ;£±  cjjif  a'3  {f;i  afro  a;i33J
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(Sesungguhnya Ya`jly  dan  Ma`jly  berasal  dari keturunan Adam,  di
belakang mereka terdapat  tiga unat,  tidaklch  seorang  laki-laki  di
anlara  mereka  meninggal  hingga  meringgalhan  ketwrunan  seribu
orang atou lebth).

Abd bin Humaid meriwayatkan redaksi serupa dengan s¢»ad
sAaAz.A dari Abdullch bin Salan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula
deri Abdulah bin Amr, dia berkata,   £13>i iiL3 {£13ii ::;:i :rJ9¥13 :f[j®l

ey.rd\ .|C. .;:S:) 'tSk 'tfk. {Jin  da.n  manusia. terdiri  dari 'sapu'luh
bagian.  sembilan bagian adalah Ya`jly  dan Ma`jly,  sedangkap satw
bagian adalah seluruh manusia selain merekd). Darn jalNI S:yurqpr ®in
Ubaid, dari Ka'ab, dia berkata,  .Li¥J j)q6 *i\=+i :A:p P\£:pi is^; .+

a;}§u; 6jigrdjj  *'liT  6jii£ Lii3p3 i;.Si 3ifji a  £3°3i iifji f"erefa
terdiri  dari  tiga  kelompok,  satu  kelompok  mendlihi  badan  seperd

pohon yang sangat besar, satu kelonpok yang empat halt empat hasta,
dan  satu  kelompok  yang  menjadikan  salah  satw  telinga  mereka
sebagai alas dan satunya lagi sebagal selimut).

Hadits  serupa  disebutkan juga  dalan  hadits  Hudzaifah.  Dia
meriwayatkan juga bersama AI Hahim dari Abu AI Jauza`, dari Ibnu
Abbas,isTifei9*3;Siifro'ap'¢i3of#9!±±#3i#i#a5£!G£*

(Ya`jly dan Ma`jly , sejengkal sejengkal, d:un jengkal duo jengkal, dan
paling tinggi di antara mereka tiga jeng:hal. Mereka berasal dari anck
fef"rzf»a» .4drm). Dinukil dari Abu Hurairah secara magivf ',   £j?, dj

•OIsj£J13 jfJjl3 Ja:3jl iGJ, 'ulJ3 cfj}lJ u163 +P.I iu, fu,S ctju:i fG.i fcl

ag,fu()Iffy)cft)c.£k.'CJ,rf},'u;I;prabiNwhmemiltkitigaorang

anak;   Saam,  Haam,  dan  Yafits.  Saam  menunl:nkan  bangsa  Arab,
Persia, dan R:unowi.  Haam menunnkan Qjbti,  Barber, dan Sudan.
Sedangkan  Yc[fus  men:urunkan  Ya'jly,  Ma'jly,  Tartar,  dan  Slavia).
Tcfapi sa»ad hadits ini lenah.
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Dalam  riwayat  Sa'id  bin  Basyir,  dari  Qatadah,  dia berkata,
"Ya`juj dan Ma`].uj terdiri dari dun puluh dua kabilah. Dzul Qanain

membangunkan tenbok untuk dua puluh satu kabilah.  Saat itu eta
satu kabilah di  antara mereka yang sedang bapergian dalam rangka

perang,  yaitu Tartar.  Maka mereka pun tetap hidup di  ha tembok
itu."

Dalani  kitab  F¢fowa  fya].ft  "#kyid#i.#  disebutkan,  "Ya`juj
dan Ma`juj berasal dari ketunman Adam bukan dari Hawa menurut
jumhur ulama.  0leh karena itu, mereka adalah saudara-saudan kita
satu bapak."

Akan  tetapi  kami  belum  melihat pemyataan  saperti  ini  dari
seorang  pun  di  kalangan  salaf kecuali  Ka'ab  AI  Ahbar,  nanun  ia
ditolak  oleh  hadits  yang  secara mazr« ' menyatakan  bahwa  mereka
berasal  dari ketunman Nut,  sementara Nth dipastikan berasal  dari
keturman Hawa.

Pada bab ini haan Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pe#wma, hadits Zainab binti Jahsy.

¢ji 6J3£ `a:i£ Jjis +I=.i g;ia &1 j:. #1 6!  rses%nggrfrnya jvaG!.

SAWmasukkepadanyapadasuatuharidalamkeadaanpanik).Dalan
riwayat Ibnu Uyainah disebutkan,  fJ3t 6? iI+3 ±i> &1 j± :Pl fai;al
'J:± 'i*) r.:pr (Nabi  SAW terbangun dari tidurnya den;; rmha

mertzft  da#  bersabdr).  Dapat  dikompromikan  bahwa  beliau  masuk
kepada  Ummu  Salamah  setelah  bangun  dari  tidur  dalam  keadaan

panik. Sebab mukanya merah adalah kapanikan itu. Lalu kedua hal ihi
disebutkan dalam riwayat  Sulainan bin Katsir,  dari  Az-Zuhri  yang
dinukil  Abu  Awanah,  dia  berkata,  a*3  I;;;;  G3  (P¢mz.*  dengr#

roman wofah march).
'+'±\  ri  .±  .c  +:fi±, tr)  (Celahalah  bangsa  Arab  karena

febwr#ha#  );a#g  /efa4  mendefof/.  Bangsa  Arab  disebutkan  secara
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khusus  karena  mereka  adalah  kebanyakan  pemeluk  Islam  saat  itu.
Maksud keburukan`di  sini adalah pembunuhan Utsman yang tebadi
sesudahnya.  Kemudian  fitnah  datang  silih  berganti  hingga  bangsa
Arab  di  hadapan  bangsa-bangsa  lain  laksana  sapiring  makanan  di
antara  orang-orang  yang  menyantapnya,  saperti  disebutkan  dalan
hadits lain, \as:d jS ifrql Glfro' \;i *ql iz;if g>l'Jj i)i ::lpj±; prampz.r

saja  umat-unat  mengerununi  kalian  sebagaimana  halnya  orang-
orang  yang  mahan  mengerumuni  mahanan  di  piring).  Sehin  ha,
karena yang menjadi lawan bicara saat itu adalah bangsa Arab.

AI  Qurthubi  berkata,  "Mun9kin  maksud  dari   `keburukan'
adalah apa yang diisyaratkan dalam hadits Ummu Salamah,   Jjji I;a

ct:13fi°Ide'Jjj'ilie3#°16?ii;Illt4a);angdz.f"7"#ha»ma/amz.»'z.daH.

fitnch     d;n     ap;     yang     diturunkan     dart     perbendaharaan-
perde#drfearaa!H/. Beliau ingin mengisyaratkan dengan hal itu kepada
penaklukan-penaklukan yang tej adi sesudahnya sehingga harta benda
menjadi banyak dan teljadi perlombaan yang mengundang datangnya
fitnah.   Demikian  juga  berlomba  mendapatkan   kekuasaan.   Sebab
kebanyakan   apa   yang   mereka   in8kari   terhadap   Utsman   adalah

pengangkatan  kerabat-kerabatnya  dari   bani   Umayyah  dan   selain
mereka  hingga  beralchir  dengan  pembunuhan  Utsman.  Setelah  itu

pembunuhannya menimbukan terjadinya paperangan di antara kaum
muslimin saperti yang telah masyhur diketahui.

ErtrJtj*t,.;i.ct'FS'&prariivitembokya`jlydanMa`juj
fe/clft dz.bwhaha#J. Maksud kata ¢r-rtzd" adalch tembok yang dibangun
oleh Dzul Qamaln. Si fat tembok ini sudah disebutkan dalam biografi
Dzul Qamain pada pembalasan tentang cerita-cerita para nabi.

\€±S  S')  '?q3?\  S=f=:t,  '{S>')  9}±  ':}=?  (Seperti  ini  dan  beliau

melingharkan  ibu  jarinya  ke  jc[ri  yang   berikutnya).  M:ck:sndrtya.
menjadikan  keduanya  saped  lin9karan.  Disebuthan  dalam  riwayat
Sufyan bin Uyainah, giv Ji ;;;+5 a\;il iie3 (S#rty¢% "embwa!f bz./a#grH
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se7#bz./a# pw/#fo af¢" serafus). Sementara dalam riwayat Sulaiman bin
Katsir,    dari   Az-Zuhri,    yang   dikutip   Abu   Awanah   dan   Ibnu
Mardawaih,  sama  seperti  ini  disebutkan,  :;i+  :1£33  (Dz.a  kem"dz.a#

membuat  bilangan  sembilan  puluh)  taapz.  menyehaflcan  jal  yang
digunckan membuat  lambang bilangan  itu.  Dalam riwayat Muslim,
dari Amr An-Naqid,  dari  Ibnu Uyainah disebutkan,  6:;i3  a\;il  :li£J

(Suf yon membuat bilangan sepulthD.

Ibnu  Hibban  meriwayatkan  dari   Syurain  bin  Yunus,   dari
Sufyan   dengan   redaksi,   6;:i>   g,J±   ;;1>3   (Dz.a   membwaz   /I.ngfara!#

dengan  tangannya  melambangkan  bilangan  sepulthty,  tetxpi  tidck
disebutkan  bahwa  yang  membuat  lingkaran  itu  adalah  Sufyan.  Dia
meriwayatkarmya dari Yunus, dari Az-Zuhri, tanpa menyebutkan kata,
:lie. Disebutkan juga pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian

hadits dari riwayat Syu'aib dan pada biografi Dzul Qamain melalui
Uqail. Lalu akan disebutkan pada hadits sesudahnya, i;I+3 -lTt£J :lii3

(Wuhaib  membuat  |ambang bilangan  sembilan pulthD. Rivayat hi
dinukil juga oleh Imam Muslim.

Iyadh dan lainnya berkata, `Riwayat-riwayat ini sama kecuali

pada kata i¥ (sapuluh)."

Saya  (Ibnu Hajar)  katakan,  demikiin pula keraguan muncul
dalam  penyebutan  bilangan  seratus,  karena  sifatnya  menurut  para

pakar  lanbang  bilangan  dengan  jari  tangan  memiliki  perbedaan.
Meski  mereka  sapakat  bahwa  bentuknya  mirip  dengan  lingkaran.
Lanbang  bilangan  10  adalah  menjadikan  ujung  telunjuk  kanan  di
tengah batang ibu jari atas.  Sedangkan lambang bilangan 90  adalch
menjedikan   ujung   jari    telunjuk   kanan   pada   pangkalnya   lalu
merapatkan   serapat-rapatnya   hingga   tergulung   dan   mirip   ular
melin8kar. Ibnu Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa bentuknya
adalah  menjadikan  telunjuk  di  tengah  ibu  jari.   Tetapi  Ibnu  Tin
menolaknya berdasarkan keterangan sebelumnya karena itulch yang
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dikenal. Lanbang bilangan seratus seperti lanbang bilangan sembilan

puluh  akan tetapi  menggunakan jari kelingking kiri.  Atas  dasar ini,
maka lambang bilangan 90 dan 100 tidck jauh berbeda. 0leh karena
itu, muncul keraguan dalam riwayat tersebut.  Lambang bilangan  10

j auh berbeda dengan bentuk lambang bilangan keduanya.

Qadhi  Iyadh berkata,  "Barangkali hadits Abu Hurairah lebih
dahulu, lalu pembukaan itu beriainbah sesuai kadar yang disebutkan
dalam hadits Zainab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pcmyataan ini perlu ditinjau lebih
lanjut, karena jika si fat itu dari pokok riwayat mcka cukup beralasan,
akan tetapi perbedaan padanya berasal dari para periwayat dari Sufyan
bin   Uyainch.   Riwayat   mereka   yang   mengutip   darinya   redaksi
`sembilan  puluh'  atau  `seratus'  lebih  akurat  dan  lebih  banyak  dari

riwayat mereka yang menyebutkan bilangan sepuluh. Apabila sumber
hadits satu -khususnya bila teljadi di akhir sa»¢d-maka cukup jauh
bila dikatakan mun8kin kej adiannya berlangsung lebih dari satu kali.

Ibnu AI Arabi berkata, `Dalam isyarat yang telah disebutkan
terdapat petunjuk  bahwa Nabi  SAW  mengetahui  lanbang  bilangan
hingga   beliau   mengisyaratkan   seperti   itu   bagi   siapa   saja   yang
mengetahuinya. hi tentunya tidak bertentangan dengan sabda beliau
dalam hadits lain,   :rg;` 'YJ Cr=J` i #i 1`! /Ses#nggrfa7c);a fa.fa ado/aft

unat yang tidak menghitung dan tidak menulis). Rare:n:aL tlal sapeni lrfu
disebutkan dalam ran8ka menj elaskan bentuk tertentu secara khusus."

Saya  (Ibnu Hajar)  katakan,  lebih utama disebutkan,  maksud

penafian men8hitLmg adalah apa yang didalami para ahli berhitung,
seperti menanbah, mengurangi, dan sapertinya. 0leh karena itu beliau
mengatckan,  :rj±;`  q3  (Da#  fa.Ja  fz.d4!* me##/z.a/.  Membuat  lanbang

bilangan  adalah kebiasaan bangsa  Arab  yang  telah  diterima  secara
tLmm  menurun  untuk  menggantikan  pelafalan.  Umumnya,  mereka
menggunakannya saat tawar-menawar dalam jual beli. Salah satu dari
mereka meletakkan tangannya di tangan yang lain, kemudian masing-
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masing dari mereka memahani mcksud tanpa mengucapkan kata-kata
untuk merahasiakan transaksi dari selain keduanya yang menyaksikan
mereka.   0leh  karena  itu,  Nabi   SAW  menyerupakan  besar  yang
terbuka dari tembok dengan si fat terkenal di antara mereka.

Lanbang  bilangan  30  adalah  mengivmpulkan  ujung  ibu jari
kapada  ujung  telunjuk  seperti  orang  memegang  sesuatu  yang  kecil
sejenis  janm  atau  kutu.   Sedan9kan  lambang  bilangan  70  adalal
menjadikan ujung kuku ibu jari di antara dua garis jari telunjuk dari
bagian dalamnya dan memben8kokkan uj ung telunjuk ke atasnya.

Dalam riwayat mczr/w ' disebutkan,  il„ bj3j*;i £jib3 i;!u: b!

?,.;;fr  (Sesunggulunya Ya`jly  dan Ma`jly menggali tembok itu setiap
fearz).   Dalam   riwayat  At-Tirmidzi  ulan  dia  menyatakan  hadits
tersebut    AascI72-,    Ibnu    Hibban    dan    AI    Hakim    -keduanya
menyatakan hadits  itu sfaoAz.fo-,  dari  Qatadah,  dari  Abu Rafi',  dari
Abu
EL==Pl

Huralrah  secara  mar/w ',  sehubungan  dengan  tembok  Ya`juj,
iisL<j;±=jij+3!+±iftfqu.iJ6a`j+iij3Jii;£f};ifL`jJj*i

tj+)i  :a+I>  tf,jj.i  'J6  i{±i;3 iii &t  3t3i3 #-"Ld a{ i;; £  t6d  a  ha'tr &i

6j+}€  :,±r  g3±;€r  a`ji±;i  6j±r,:£i   :J6  {g£::,i3  &i  ;a  b!  il;  L`jj==:i

rA\  J3 'Oiff± 'hi'jf±  ;Mereha menggali tembok ;tu setia; hart,
hingga ketika hampir menembusnya, maka peminpin mereka berkata,
``Kembalilch,   kanu  akan  menembusnya  besok."   Kemudian  Allah

mengembalikan  tembok  itw  sekeras  kondisi  tembok  itu  sedia  hala.
Apabila    telah    sampal    masa    bagi    mereha    dan    Allah    ingin
membangkitkan     mereha     maka     pevimpin     mereha     berkata,
"Kembalilah, kanu akan menembusnya besok, insya Allah."  Di sini

dia mengucapkan "insya Allah". Beliou bersabda, "Mereka kenndian
kembali lalu mendapatinya seperti keadaan saat ditinggalkan, mcka
mereka menenbusnya dan kehaar kepada manusia. " )

Saya (Ibnu Haj ar) katakan, hadits ihi diriwayatkan At-Tirmidzi
dan AI Hakim dari Abu Awanah, Abd bin Humaid dari Hanimad bin
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Salanah,  dan Ibnu Hibban dari  Sulaiman At-Taini,  semuanya dari
Qatadah.   Para  periwayainya  termasuk  periwayat-periwayat  dalam
kitab   S%aAz.A   Bwttarz.,   hanya   saja   Qatadali   temasuk   mwd¢//is.
Sebatian  o periwayat    telah    menukilnya    dari     Qatadah    seraya
memasukkan  antara  Qatndth  dan  gurunya  seorang  periwayat  lain
saped  yang  dikutip  oleh  Ibnu  Mardawaih.  Tetapi  dalam  riwayat
Sulaiman  At-Taini  yang  berasal  dari  Qatadah  terdapat  penegasan
baliwa  Abu  Rafi'  menceritakan  langsung  kepndanya  saperti  yang
tercantum     dalam    kitab     S»aAz.A    Jbmf    Hz.bba».     Ibnu    Majah
meriwayatkannya  dari   Sa'id  bin  Abi  Afubch,   dari   Qatadch   dia
berkata,  "Abu Rafi'  menceritakan." Ia memilihi jalur lain dari Abu
Hurairah seperti dikutip Abd bin Humaid melalui Ashim,  dari Abu
Shalih,akantetapisa#nd-nyamazzg"/(tidaksanpaipadaNabiSAW).

Ibnu AI Arabi berkata:  Dalam hadits ini terdapat tiga tanda,

yaitu:

Allah mencegah mereka untuk menggali terus menenis siang
dan malan.

Allah   mencegal   mereka   berusaha   menaiki   tembok   itu
menggunakan tangga atau alat lain.  Allah tidak memberikan
ilham    kapada    mereka    tentang    itu    dan    tidck    pula
mengajarkannya kapada mereka. Mun8kin juga negeri mereka
tidak memiliki pepohonan dan tidak ada padanya alat-alat yang
layak dibuat untuk itu. Saya abnu Hajar) katakan, pemyataan
ini  tidak  bisa  diterima,  karena  dalam  berita  mereka  yang
dikutip  Wahab  dalam  kitab  ,4/ A41%bfa[d4 `  disebutkan  bahwa
mereka   memiliki   papohonan   dan   tanaman   serta   alat.-alat
lalnnya.  Kemungkinan  pertana  yang  lebih  tepat.  Ibnu  Abi
Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkin dari Ibnu Amr bin
Aus, dari kakeknya, secara mapet',   ;I:i; }{j' aji!e3 a;l£ 3i

\;rf u I; '® ;£±.i,a:) i;.f a 6 'bitrf e. (Bchwa Ya`jly dan Ma`jly

memiliki  perempuan-perempuan  yang  mereka  jima'  sesuka
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hati  dan  pepohonan  yang  mereha  kowinkan  saperti  yang
mereka suka).

3.   `      Allah menghalangi mereka mengucapkan  i.us};¢ z4//aA hingga
datang waktu yang ditetapkan.   ,

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  dalam  hadits  ini  terdapat  pula
keterangan bahwa di antara mereka ada yang mahir membuat alat-alat
dan  ada  juga  pemimpin  serta  rakyat  yang  menaati  pemimpimya.
Begitu pula di antara mereka ada yang mengenal Allah dan mengakui
kekuatan dan kehendck-Nya.  Mun8kin juga kalinat itu terucap  dari
pemimpin tersebut tanpa dia mengetahui maknanya, meski demikian
tetap didapatkan keberkahannya. Abd bin Humaid meriwayatkan dari
K;'ab   A1`  Ahbar   redaksi   saperti   hadits   Abu   Hurairah,   dan   dia
mingatakan, iS i;:£i il; &1 ;a a; f,L` }j3±+.i pea;i j> giv.i ;`ty' ai I;,i

(Apchila ur`usan telah sampal pada ckhirnya, maka dinunculkan pada
sebagian lisan mereha untwk mengucapkan,  "Insya Allah, besok kita
dofang d¢# me#);e/es¢S.ha##)/a. ') Ibnu Mardawalh mengutip pula dari
Hudzaifch   sama   saperti   hadits   Abu  Hurairah,   dan  di   dalamnya
disebutkan,  i)i &` 'JJ:j2; a * k3 ijl£ # uJ:qu ib c5J§i 3£J 63:=a3
'Ei5 9fe 63ife: #' 6# .a, J# 6;i 8i; (png,.
harinya tembok itu lebih Jouat dari hart sebelunnya. Hingga seorang
laki-laki  di  antara  mereka  memberi  salam` -ketika  Allah  ingin
mengckhiri  unisanrrya-seraya  berhata  kepada  seorang  mukmin,
``Besok  kita  akan  membukanya  insya  Allah."  Maka  pagi  harinya

mereha detang kepadanya lalu dibukakan.) I:ctziirii sanad-nyel sarrgat
lemah.

}=±   cl.   S;3   ®:=16   (Zainab   binti   Jahsy   berhata).   Tr\i
men8khususkan riwayat Sulaiman bin Katsir yang disebutkan dengan
redalasii, ':±fi;I;if i rSie (Mereka berkata,  ``Apakah kawi dibinasakan. ') Ia

juga  memastikan  bahwa  yang  mengucapkan  pertanyaan  ini  adalah
Zainab binti Jahsy periwayat hadits itu sendiri.
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£J}{ji /#prfaA fa7»z. dz.bz.nasafan/.  Ihiberi harakat faasrch pada

huruf  /am.   Sementara  dalam  riwayat  Yazid  bin  AI  Achm,  dari
Mainunah,   dari   Zainab   binti   Jahsy,   serxpa   dengan   hadits   ini
disebutkan,  ai 6{Lii.i ai 'jjl; u: :'di .€j a;b3 a;t{ f.33 J! iiSt fj
`.'O+};,¢em a,') a:em;ok Ya`joy dan Ma`fu; telah dibek: di malam ;ri

safro  lubang.  Aku bendta,  ``Wahai  Rasulullch,  Apakch  Allah  akan
nengadzab kant saat di antara hawi ado orang®rang shalih? '')

'®S.I,tGl)  a,')  a)i  antara  kwi  ado  orang®rang  shalih?)

Seakan-akan beliau mengambilnya dari fiman AIlch dalam s`mh AI
iinfalayat33,}PtJi3*de,&16Je3@a»j4#aAsefa/I.-ha/z-fz.dak

mengadzab mereha, sedang ham berada di antara mereha).

•=:Si` ':§ ri>I.,.+is ..'Jie a}eliou bersabda, ``Ya, apabila keburuhan

/e/aA mere/.a/e/a. ''J  Mereka menafsirkan  `keburukan'  di  sini dengan
arti .perzinaan, anak zina, kefasikan, dan kemcksiatan.  Ia lebih tepat
karena disebutkan berhadapan dengan kata `kebaikan'.

Ibnu  AI  Arabi  berkata,  `Di  dalamnya  terdapat  penjelasan
bahwa orang baik akan binasa seining dengan dibihasakannya orang

jahat jika` orang baik itu tidak merubah kejahatan. Begitu pula apal)ila
orang baik telch berusaha merubahnya namun tidak memberi mamfaat
dan  orang jalat itu tetap  dalam perbuatan burhaya.  Kejchatarmya
sema]rin merebak  dan bertambch banyck hingga kerusckan merata.
Maka saat itu dibinasckan yang sedikit dan yang banyak. Kemudian
masing-masing clan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Sapertinya
Zainab menahami  dari penbukaan tembck sebesar it`L balwa jika
urusan bedangsung teriis saperti itry maka h]bangnya clan semahin
besar dan mercka bisa keluar. Senientara dia mengctalul jika Ya`juj
dan Ma`juj  keluar maka alran tebadi ken)sakan besar-besaran bad
manusia.

Kcterangan tentang  apa yang teriadi  saat Ya`juj  dan Ma`juj
keluar telch disebutkan oleh inani Muslim dalam hadits An-Nawwas
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-sesudah menyebutkan Dadial dan dibunuhnya Dajjal olch Isa-,

berkata:  i#G3h; *!ain.-i #j;3 a;a±i ,|Gfli ;! ai i{1:af isi} ap,
oiti' i d is9 t++i ir # uie j'! ai a+3i ;I ou,ir a I;€;i

Ei
Jar.J

di
lz

£j;L{ a, 'ii;{3 .jjHi j! tf3¢ 3* ap,
a,

-,

;a :} g,ng 6C' .ri' :a+`;a *}T *£3 `a± a 6j!Tj:* 3z::;i

Ljj .j6.3 aJ:! * i# i9+q,jfi }i; 6j££ dg i;JG+i3 ai.,---.,.

g+ ;.j 6j:+a dy;6? d 'Lji3l ij;ii L£ &1 d'! i;JGtli3 &1
±1 *` jl€ tajz ?' t-i'Jrl3 uj;` pj;i jj±:i aii€; \a:Li;t £I}i
*±.#`3;i:i3afro3!*g3if;qij6ji3j{sogpJqij!i;JG+i3
::=> ## i{ip*£i ,cia.I ,GGe` i# L£ .±i j! aj'GI±ij uis }i S`
tgiv'}6¢fff6>;fyi:1+±.j{r3$3jcai}*{Sifrai|+i£#'.ai;a
6jfty£3*`G}ideii;tdy°i:)fij',rty#.€i±iit€33jcb'*dft'ga;giv,JiJ#'

J} ij3 :rjs idybJ 'l::±j *iis i£ GJ:, &i 'tLi3+ ;i ou,ii * \i±:;i test+€
ktl,  ijij~  i±iii  .#.I  £3qj  6j;3qi{  5rai  Ji*  jj  iprJ  p£#
(Kerrl:idan datang kepadr:nya suat koum yang telah dilindungi olch
ALllah   dari   Datial,   yang   menyapu  wdych-wajch   mereka   seraya
menceritakan   kepade  mereka  teutang   derdyat-derdyat   mere:ha   di
surga.   Ketika   mereka  dalam   keadaan   demikian,   tiba-tiba  Allah
mewakyu:ken  kepada  Isa,  "Sesungguhnya  Aku  telch  mengel:uarkan
hanba-hanba-Kuyangtidckadaseorangpunmanpumemeranginya.
Maka  lindungilch  hamba-hanba-Ku  ke  gunung  Thor."  Lalu  Allah
mengiitus  Ya`jly  dan  Ma`jly,  bagian  oval  mereka melewati  danou
Thabariyah lalu in.ereka miram air yang ado pada danou tersebut,
sehingga  bagian  akhir   dari  mereka  yang  melewatinya  berkata,
"Sungguh di teinpat in pernah satu kali add air." Isa nabi Allah dan

para  schabatnya  kemndian  terkapung  hingga  kepala  bc[uteng bagi
mereka lebth balk da:ri uang seratus dinar.  Kei'Indian Isa dan para
schaba[trya memohon kapada AIlch, maka diktrindch kapada mereha
rraghof P.e:wan kectl]  di leher-leher mereka,  sehingga mereka matt
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seperti kematian satw jiwa.  Setelah itu Isa nabi Allah dan sahabat~
schabatnya turam dari tempat bertahan.  Mereka tidak mendapatkan
tempat satu jengkal di bu:mi melainkan dipenuhi oleh lemak dan bow
busuk mereka. Athi:rnya, Isa nabi Allah dan para sahabatnya kembali
memohon  kepada  Allah.   Maka  dikirimlch  burung  yang  lehermya
saperti leher unta.  Burung-burung itu membowa bangkal Ya`joy  dan
Ma`joy   dan  membuatnya  di  mana  dikehendaki  Allah.  Lalu  Allah
mengirim hoyan yang tidak melen;)ati pedusunan moupun perhotaan.
Hoyan itu menouct buni hingga mertyadi saperti ae-zalafah. Kemndian
dikatakan    kepada    bumi,     "Tumbuhhan    buch~buchanmu    dan
kembalikan keberkahanmu. " Pada hari itu kelompok tersebut mahan
buck  delina  dan  bermaung  di  bowahnya.  Ketika  mereka  dalam
keadaan demikian, Allah mengirim angin sepoi-sapoi yang menerpa
di  bowah  kctiak-ketiak  mereka,   sehingga  tercabutlch  rub  setiap
muhain dan muslim. Yang tertinggal ketika wi adalah sebu:rm,k-bu:rok
manusia  yang  saling  berbuat  onar  saperti  halnya  keledal.  Pada
merekalch Hart Kiamat tdyadi. ")

Saya  Qbnu  Hajar)  katakan,  kata  ae-za/a/ZZA  berarti  cermin.
Sebagian mengatakan bahwa kata itu berarti tempat yang dibuat untuk
mengumpulkan  air.  Maksudnya,  air  merata  di  selumh  bumi  dan
membersihkannya,  hingga  seseorang  yang  memandang  kapadanya
clan  melihat  wajahnya.  Dalam  riwayat  Muslim  disebutkan  pula,
£`a:JId';dy;ELi;6j;;5{£\iiiie};:}firii*tp3qij;idirfu'6ji'j;i'a> '-ti.jii'.+Sb ^all  ir>'i  d4ereha kend;an berkata,  "Kita telch

membunuh pendnduk buni, mari kita membunuh penduduk langit. "
Mereka kemndian melemparkan anak panahoumak panah mereka ke
langit lalu Allah mengembalikan anak-anak panah wi kepada mereha
dr/¢m feadaa7f ber/e{mzfra» drraA/. AI Hahim meriwayatkan dari Abu
Hazim, dari Abu Hutairah dengan redaksi serupa sehubungan dengan
kisah Ya`juj  dan Ma`juj  dengan Sa»ad yang sAaAz.fr.  Dalam riwayat
AbdbinHumaid,dariAbdullchbinAmrdisebutkan,Y;:;jl+;6j;:£%
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'03Jtij       ITidcklah       mereka       melervati       sesuatu       melainkan

mchbinasaharmya).

Sementara  itu  dalam  hadits  Abu  Sa'id  yang  diriwayatkan
secara marrfe' disebutkan,   ;{$ 5`i£;£J  {ir3ql  6;:g ijfb3 £jfl£ €€Z;

a€fa d3 rf j3`tyt iri ,'y3i  :i+i36 ]j£5 u>3qt jii ji 6j3€fa±i 6jqu®I
\;£;g I;\;=il ]ii ds ore :'ejfj3 tfbi; i;±£; ±± ;I;=J` d'; g¥?j> 3?T J{±i

3,give,t,¥6j;j2jiapGG,ii2ts,,3aoi+i±7i,i3',+pei>&it:i;fs!Ou,`ii*
Cihi. .;;;rfe '¢+i (Jalan keluar bagi Ya`juj  dan Ma`joy  telch dibuka

sehingga mereha bisa menjelajchi seluruh permukaan buni. Adapun
kaum muslimin menyingkir dart mereka sehingga Ya`jly  dan Ma`jly
berhasil menguasai buni. Salch seorang mereka berhata, ``Mereka -

penghuni bumi-sudah kita bereskan."  Orang terakhir dari mereha
kemudian melemparkan tombaknya ke langit. Ialu tombak itu kembali
dalarm keadaan berlunuran darah. Mereka lantas berkata, ``Kita telch
membunuh penghani langit. "  Ketika mereka dalam keadaan seperti
itu, tiba-tiba Allah mengutus kepada mereka hewan seperti penyakit
belalang.   Hewan   itu  menempel   di   leher-leher   mereka   sehingga
mereka  meninggal   seperti  halnya  belalang  yang  matt.   Sebagian
mereha merimpa sebagian yang lain).

]Kedzla, hadits Abu Hurairah.

i3}l a£  ITembo* dz.b%haJ. Demikian redaksi yang disebutkan
di tempat ini. Sementara dalam biografi Dzul Qamain telah disebuthan
hadits  yang  diriwayatkan  dari  Muslin  bin  Ibrahiln  dari  Wwhaib
dengan lafazh, a? (re/aA dzbezfaa), dan ini adalah riwayat Ahmad dari

Affan yang berasal dari W\ihalb.
'rfu,  .¢;i)  ':ir)   9fu   fie  (Saperti   ini..  Wuhaib   kemndian

membuat    lambang    bilangan    sembilan    puluh).    Alhru    A[warl:ch
medwayatkannya dari Ahmad bin Ishaq AI Hadhrami  dari  Wuliaib,
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dan di dalamnya disebutkan, i;?:+, riiJ (Memb%&f bz./a#gr» sem6z./¢«

p«/c/A), tanpa menj.elaskan orang yang membuat lambang bilangan itu,
sehingga  timbul  asumsi  hal  ini  dinukil  langsung  dari  Nabi  SAW.
Nanun dari riwayat Affan dan yang. sapendapat dengannya diketahui
bchwa yang membuat lambang bilangan  90 itu  adalah Wuhaib.  hi
juga sesuai keterangan terdahulu dalam hadits Ummu Habibah dari
Syuraih bin Yunus yang dikutip Ibnu Hibban. Pembicaraan tentang ini
telah diulas sebelumnya secara terperinci.

Disebutkan  dari  Abu  Huralrah redaksi  hadits  serupa  bagian
awal hadits Ummu Hchibah,  akan tetapi  disebutkan tanbahan yang
dinukil oleh AI A'masy,  dari  Suhail bin Abi  Shalih,  dari bapaknya,
dari   Abu  Hurairah-AI   A'masy,   dia  berkata:   Aku  tidak  mengira
melainkan dia telah menisbatkannya kapada Nabi ' SAW,  ir p:jij, J£3

i:if..±i±.*'&}c'¢+:fy.ds`:}(CelahalahbangsaArabkarenaisburukan

telah mendekat. Sungguh be:rautung orang yang menaham tangannya).
Ahmad berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kapada kami, AI
A'masy  menceritakan  kepeda  kami  tentang  ini,  dia  berkata:  Abu
Muawiyah  menukilnya  dengan jalur  maetgzf/  Malcsudnya,  dari  AI
A'masy melalui Sa7znd ini dari Abu Hurainh.

Penutup

Pembahasan  tentang  fitnah  ini  memuat   101  hadits  mczrf« '.
Riwayat yang memilihi sa»ad yang mausAzf/ bay.umlah 87 hadits dan
sisanya berupa riwayat-riwayat mw 'a//ag dan m#faba 'af. Hadits-hadits

yang mengalami pengulangan dan juga yang telah  disebutkan pada
pembahasan  sebelumnya beburilah  80 hadits  sedan9kan  yang tidak
mengalami   pengulangan   beljunlch   21   hadits.   Hadits-hadits   ini
diriwayatkan juga olch inam Muslin kecuali beberapa hadits, yaitu:
Haidits Tbun Mas'nd,  "Seburak-buruk manusia  adalah  mereha yang
didapati  Hari  Kianat dalam keadaan hidxp"., Hedjlks  A"as,  ``Tidak
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datang suatu zaman kecuali yang sesudchnya lebih buruk darinya".,
Hadits  Ammar  dan  Ibnu  Mas'ud  tentang  kisah  unta;  Hadits  Abu
Barzch tentang pengingkaran terhadap mereka yang bexperang untuk
dunia;  Hadits  Hudzaifin  tentang  orang-orang  munafik;  Haditsnya
tentang nifck; Hadits Anas tentang Madinah tidak dimasuki Dajjal dan
tidak pula tha'un.  Selain  itu,  pada pembahasan  ini I.uga disebutkan
beberapa 15 afsrar sahabat dan orang-orang sesudah mereka.
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r=)`,J=,}l,d`,+;

ja6`Lfr
93. RITAB HUK"

Q3ismillaahirTch_maanimh_jim.     Kitab    hwhm).    DCHELan
redaksi   yang   dirndl  oleh  semun  periwayat.   Namun  kata   `bab'
sesudanya  tidak  tereantum  dalam  riwayat  selain  Abu  Dzar.  Kata
aAhaam  adalah bentuk jamak dari kata £«ha aiukun).  Maksudnya,
penjelasan  adab  dan  syarat  hukum.   BeStu  pula  dengan  halin.
Kemudian kata fafa.in digunakan dengan arti khalifch dan qadhi. 01eh
karena  itu,   haam  Bulchari  menyebutkan  hal-hal  yang  berkenaan
dengan keduanya.  Sedangkan A#fum syHr'z. menurut para ahli ushul
adalah pemyataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuntan
"#ha//a/ (orang dikenai beban syariat), baik sebagai kernestian atan
pun pilihan. Asal kata a/ £efha dari kata I.±ham, artinya memperbaiki
sesuatu den mencegah teriadi cacat padanya.
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I.FirmanAIlah,i±}?qld5iJJ*}lt;:;PiJ&1l;:;Pi``Taafl.J¢fr

Allah dan taatilch Rasul(Nya) serta uttl amri di antara kamu."
(Qs. An-Nisaa`  [4]: 59)

•g>J ;i;f I;1 a+ iji +i', # i;. i=IL Jii Jf i

i,if :li3 ui>\£i :+ :]j ;i3 ';i> i, i:, &, ]J,i-,

:;3  tu;£\£f Ori; tf±;i €Liff :;i  ¢aii  ;4; :i:;  d;i=£ :;3  t±ii
•jife ri; cJ¥i J2

7137.    Dari   Az-Zuhri,    Abu   Salanah   bin   Abdurrahman
mengabarkan  kapadaku,  bchwa  dia  mendengar  Abu  Hurairah  RA,
bahwa Rasulullah SAW bersabda,  "Bczrtz#grz.ap¢ f¢af frep¢daha mafacl
sungguh  dia  telch  tact  kepada  Allah,  dan  barangsidpa  inaksiat
kepadalou   maha   sunggu,h   dia   telah   bermaksiat  tkepada   Allah,
barangsiapa tact kepada pemimpinku maka dia telah taat kapadaha,
dan barangsiapa bermaksiat kepada peminpinku maka sungguh dia
telch bermaksiat kapadaku. "

+3 -4fa i, j= i, I;i ¢Jf i= &,
5rlsl j£ Gqu.I iG}b: {3fJ if lji; #3 .£lJ
i£]*3£33;;5Pfj;iflJJi}13t3±J#]±3£JflJ
I;;;i L'j= 'Of3 9,ul'33 fa)i ,L; tif i; ±i3 :rjl.i3 c9±3

£ij  +±iz; Si {i= 1*'323 9#' ,JG j£ £lJ +11 i£3
•,4±J iF ]i; pr3
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7138.  Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullch SAW
bef[s3toda,  ``Ketahailah,  setiap  kalian  adalaJ.  pemimpin,  dan  setiap
kalian  akan  dimintat  pertanggungjowaban  atas  yang  dipinpinnya.
Iman    adalah    peminpin    atas    manusia    dan    dia    dimiutal
pertanggungjowaban   atas   yang   dipimpinnya.    Seorang   laki-laki
adalch  peminpin  atas  penghani  runchnya  dan  dia  ckan  dinintal
pertanggungjawaban  atas  yang  dipimpinrrya.   Seorang  perempuam
adalah pemimpin atas penghahi ranch suaminya serta anak sunminya
dan dia  akan  dimintai pertanggungjowaban teritang mereka.  Budak
seseorang adalch pemelthara harta mof ikannya dan dia clan dinintal
pertanggung jowaban tentang itu. Ketahilch, sunggwh kanm semun
adalah       peminpin       dan       kanu       se:i!rma       a:ken       diniutal

pertanggurlgjowaban atas yang dipimpinnya. "

KcteranEan Hadits:

(Bab firman AIlch,  "Taatilch Allah dan taatilch Rasul serta
adz./ amrz. dz. anfara faamef/. Di sini terdapat isyarat dari penulis tentang
keunggulan   pendapat   yang   mengatakan   bahwa   ayat   ini   tL-
berkenaan  dengan  ketaatan  tchadap  para  peminpin  ®emerintah).
Berbeda dengan mereka yang mengatakan bchwa ayat tersebut tLrm
berkenaan dengan para ulana. Pendapat itu dikuatkan juga oleh Ath-
Thabari.  Pada pembahasan  tentang tafair  ayat  ini  dalan  surah  An-
Nisaa` sudah dij elaskan secara lugas tentang masalah ini.

Ibnu Uyainah berkata, "Aku bertanya kapada Zaid bin Aslam
tentang  ayat itu ulan tidak  ada di  Madinch yarng menafairkan AI
Qur`an saperti dia sesudah Muhammad bin Ka'alb-mcka dia berkata,
`Bacalah  ayat  sebelumnya maka engkau akan tahu'.  Aku kemudian

menbaca surah An-Nisaa` ayat 58,  \a±ii j`! pueql lj3S bi +}t' al 3!

jra.t ijfa ai ,ai 6;i ri>+.'}  (Sesungguhnya  Allah  menyunh

kanu    untuk    menyampalkan     ananat     kepada    yang    berhck
menerimanya,  dan  [menyumh hamu]  apabila menctapkan hakun di

384-FAT_H(JLBAARI



antara manusia  supaya kamu menetapkan dengan  adil).  Scte^aln trfu
dia berkata, `Ayat ini berkenaan dengan para pemimpin' ."

Rahasia  pengulangan  kata  `taatilah'  ketika  menyebut  Rasul
. dan  tidck  mengulanginya  ketika  menyebut  «/I./  a!mrz.,  karena  yang
menjadi  sumber /czk/I/ ®eban syar'i)  adalah AI  Qur`an dan  Sunnah.
Seakan-akan     dikatakan,     taatilah    Allah    dalam     hal-hal     yang
dinyatakannya  kepada  kamu  dalam  AI  Qur`an,  dan  taatilch  Rasul
dalani hal-hal yang dijelaskannya kapada kamu dari AI Qur`an, serta
apa-apa   yang   dinyatakannya  kepada  kamu   dalam   Sunnch.   Atau
malmanya,       taatilah      Rasul       dalam      perkara-perkara       yang
diperintahkannya  kapada  kalnu  daripada  wchyu  yang  membacanya
sebag`ai `  ibadah,   dan   taatilch   Rasul   dalam   perkara-perkara   yang
diperintahkannya kapada kamu daripada wahyu yang bukan temasuk
AI Qur`an.

Di   antara   keunikan  jawaban   dalam   masalah   ini   adalah

perkataan  salah  seorang  tabiin  terhadap  penguasa  bani  Umayyah,
ketika     penguasa     itu     berkata     kapadanya,     `Bukanlch     Allah
memerintahkan kamu untuk menaati kami  dalam  flrman-Nya dalanl
s;NIalh  AINisaa:  ayah 59, °;Z:g  jjh\  &fr)  (Dan  ulil  amri  di  antara

hamwJ. " Maka tabiin itu berkata, "Bukankah telah dicabut dari kamu
-yakni hak untuk ditaati- ketika karnu menyelisihi kebenaran dalanl

surch An-Nisaa` ayat 59,  i=r a! ,I;}13 il j! 6jij ?a g! i£36< 5,¢
`drfu. 'i)jfs  (Kemnd:ion j{ka kanu berlalnan pendapat tentang sesuatu,

maha kenbalikanlch ia kepada Allah [AI Qprr`an] dan Rasul [Sunnch]

jika kamu benar-benar beriman kapada Allah) . "

Ath-Thaibi   berkata,   "Kata   kelja   `taatilah'   diulangi   pada
kalinat `taatilch Rasul' sebagal isyarat bchwa Rasulullah SAW ditaati
secara tersendiri. Namun tidck diulangi pada kata `ulil anri'  sebagal
isyarat   bahwa   ada   di   antara   mereka   yang   tidak   wajib   ditaati.
Kemudian Allah menjelaskan hal itu dalan firman-Nya,   ed i£3lLg i)i
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g,a;S.(Apabilakamuberlainanpendapattentangsesuatu).Sedrar+alun

disebutkan bahwa apabila mereka tidak mengeljakan kebenaran maka

jangan   taati    mereka,    namun   kembalikanlah    apa    yang   kanu
perdebatkan kapada AI Qur`an dan Sunnch.

Pada bab ini haam Bulchari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Perf¢mrty hadits Abu Huralrah RA.
^ihl 'Cti] 0:}fi  Stit .S (Barangsiapa menaatiku maha sungguh

dz.cz fe/CZA f¢a[f fapada 4//aA/. P6myataan ini di.ambit dari fiman Allah
dalan surah An-Nisaa` ayat 80, &1 i6i :li5 JjL}l ;±±{ i; rBar¢ngsz.apa

menaati    Rasul    itv,    sesunggthnya    dia    telah    menaati    Allah).
Maksudnya,   karena   aku.  tidak   memerintahkan   kecuali   apa   yang
diperintahkan Allah.  Barangsiapa menaati apa yang aku perintahkan
maka  pada  hakikathya  dia  menaati  yang  memerintahkanku  untuk
menyanpaikan hal itu. Mungkin juga maknanya adalah, karena Allah
memerintahkan untuk menaatiku, mcka barangsiapa menaatiku berarti
dia telah taat kapada perintah Allah agar taat kepadaku.  Dalan hal
kemaksiatan sana saperti itu.

Taat artinya mengeljakan apa yang diperintahkan dan berhenti
dari apa yang dilarang. Sedangkan maksiat adalah kebalikannya.

SGi   °:)ti    SS   'cti\   °;i::)    (Dan   barangsiapa   menaati
pemimpinku maha sungguh dia telah tact kepadaha). Ddram rivayat
Hammani  dan  AI  A'raj  serta  selain  keduanya  yang  dikutip  Imam
Muslim  disebutkan,  irql  i6i  :;3  rz)a#  barangsz.apa  faaf  kepad¢

pemz.mpz'7€/.   Mungkin  kedua  lafazh  ini  dikembalikan  kapada  satu
makna,  karena  semua  yang  memerintahkan  kebenaran  ulan  dia
seorang  yang  adil-  berarti  dia  adalah  pemimpin  dari  pembawa
syariat,   karena  dia  menganbil   alih  perintch   dan  ketetapan   dari
pembawa syariat itu, Hal ini diperkuat dengan kesatuan jawaban pada
duaperkaratersebut,yaitusabdabeliau,j>6i:Liitn4ahaszz»ggeffrdz.a
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fe/aA   faaf  fepadafu/.   Mcksudnya,   menganalkan   apa   yang   aku
syariatkan.   Seakan-akan   hikmah   penyebutan   `pemimpin'    secara
khusus adalah karena dialch yang dimaksud saat pembicaraan, dan dia

juga menjadi  latar belakang bagi  hadits  itu.  Sedan9kan  hukumnya,
maka  yang  menjadi  pegangan  adalah  cakupan  umum  lafazh bukan
sebab  khusus  yang  melatarbelakanginya.  Dalam  riwayat  Hammain
disebutkan  juga,   ¢?6i   rii   irql   €Ej£  Ji3   rBa[ra»grz.ape   me»a&tr.

pemimpin maka sungguh dia taat kepadaklio. Demi]inn ingp,  UGLS .:i;::)

i;i5.:ife';;fty\a}arangsiapamaksiatkapndapeminpinmahasunggwh
fe/aA madsz.czf fepadafu/. hi lebih layak untuk mencakup orang diajck
berbicara dan generasi sesudah mereka.

Ibnu  At-Tin  berkata,  "Ada  yang  mengatakan  bchwa  orang-
orang Quraisy serta suku-suku Arab di sekitar mereka tidak mengenal

pemerintahan   sehingga   tidak   tunduk   kapada   para   pemerintah.
Pemyataan ini dilemparkan kapada mereka untuk mendorong mereka
agar taat dan tunduk kepada siapa yang diangkat menjadi pemimpin
mereka.    Seperti   ketika   mereka   dilririm   oleh   pemimpin   untuk
melaksanakan ekspedisi-ekapedisi militer atau diberi kekuasaan atas
suatu negeri. Mereka tidak menentangnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pemyataan Asy-Syafi'i
dalam  kitab  14/  U"m  ketika  dia menyebutkan  sebab  tumnnya  ayat
tersebut.   Sungguh  men8herankan  sikap   sebagian  guru  kami   dari
kalangan  madzhab   syafi'i  yang  meusyarah  kitab  S%aAz.A  BefAAarz.,
bagaimana mereka merasa cukup menisbatkan perkataan itu kepada
Ibnu  At-Tin,  seraya  mengungkapkarmya  dengan  kata,  `dikatakan'.
Padahal    Ibnu   At-Tin   mengambil   perkataan    tersebut    dari    Al
rmaththabi.

Dalam  riwayat  Ahmad,  Abu  Ya'la,  dan  Ath-Thabarani  dari
hadits Ibnu Umar disebutkan,   ir ;£J` ¢ ilL3 i;i> &1 j=p ,&1 JjL3 a6

:ij6rf63iai6irb;3aii6irfe¢6ibiai6jili±'pr'i:]d;*Gtipi
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f;lzi  lji±3' 6i  G6  a  i¢  J6  tl€:aJ`  Ji  /Ras#J%/Jafr  iL4Wpemafr
berada bersama  sekelompok schabc[inya lalu bersabda,  " Bukankch
kamu mengetahai bahwa siapa tact kepadalou mcka sunggu,h dia telch
tact  kepada  Allah,  dan  sunggwh  termasuk  ketaatan  kepada  AIlch
adalqh  menaatiku?"   Mereha  medyowab,   ``Benar,  kami  bersaksi."
Beliou bersabda, " Sesungguhnya termasuk kctaatan kepadalou adalch
kalian  menaat.i  pemimpin-pemimpin  kalian. ")  Dahain  redalKsi  lain
disebutkan,   +±izi   /z.mom-I.mom   haz»"J.   Pada   hadits   ini   terdapat

kewajiban  menaati  "/z./  a7»rz.  ®emerintah)  namun  dikaitkan  dengan

perkara-perkara yang bukan maksiat saperti terdahulu di bagian awal
pembahasan  tentang   fitnah.   Sedan9lran  hikmah  di  balik  perintah
menaati   mereka   adalah   menj.aga  persatuan   dan   stabilitas,   sebal)

perpecahan hanya akan mendatangkan kerusakan.

jKedwa, hadits Abdullah bin Umar RA.

i,1:,;) $3 ^dr\  i:p  drl 'J;;) .til (Sesungguhnya Rasulullah SAW).
Demikian  redcksi  yang  tercantum  di  tempat  ini.  Sementara  dalan

pembahasan tentang membebaskan budck disebutkan dari j alur Yahya
AI  Qaththan dari  Ubaidillah bin  Umar,  dari Nafi',  dari  Ibnu Umar
redcksi hadits  serupa.  Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan dari

jalur Muhammad  bin  Ibrahim  bin  Dinar  dari  Ubaidillch  bin  Umar
dengan  redaksi `saperti  ini,  kemudian  dia  berkata:  Dari  Ibnu  Umar
bahwa   Abu   Lubabah   mengabarkan   kepadanya.   Setelah   itu   dia

=nfebdu:andi:abdi::Sk:tea:?,:Lfr#8(¥e,:a;m#a?i#a/y¢#m:#paz#;
Saperti  itulah  dia  meriwayatkannya  dalam  44lzfs»ad  [4bz.  I,efbabdA.
Namun dalam pembahasan tentang memerdekakan budck juga telah
disebutkan riwayat Salin bin Abdillch bin Umar dari ayahnya,  tj*
';1:-:)  ¢±S  i:¢  ±\  'J:);;)  (Aku  mendengar  Rasulullah  SAW). Hal  i:ri

menunjukkan   bchwa   perkataarmya,    ]63    (Da#   be/I.aw    berhaf¢)

dikaitkan kepada Ibnu Umar, bukan kapada Abu Lubabah. Buktinya,
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ia temasuk riwayat  Ibnu Umar yang memiliki Ja»ad len8kap  dan
bukan m%rsa/.

g;:)  .;|Z%  'Ofl   (Ketahailah,   semua  harm  adalah  pemimpin).
Demikian redaksii yang disebutkan. Kata 'Yi tidak diberi fnydz.d pada

hrmif /am sebagai pembuka. Kata ini tidak tercantum dalan riwayat
Nafi'  dan  Salim  dari  Ibnu Umar.  Kata ar-ra'z.z.  artinya orang  yang
memelihara   dan   diberi    ananah   alas   kemaslalatan   apa   yang
diananatkan.  Dia  dituntut  berbunt  adil  dan  melakukan  apa  yang
menjadi maslahat hal tersebut.

+rd\ S3 Sfu Trtyrd (Pemimpin yang mengu"i orang-orarial.
Maksudrya, peminpin tertingri. Dalam riwayat Ubaidillali bin Umar
yang   disebutkan   pada   pembahasan   tentang   pembebasan   budak
digunckan    kata   amz.z.r    ®emerintah)    sebagai    ganti    kata    I.mom

®emimpin).  Demikian juga  dalam  riwayat  Musa  bin  Uqbah  pada
penbahasan tentang nikah tanpa menyebutkan kalimat, ddl Ji t€,jJ.I

(Yang mengurusi manusidy.

9±!)  .S  -Ji:  '+)   i;)   a'eminpin   dan   dia   dinintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya). Dalam rivayat Salim
bin  Abdullah  bin  Umar  dari  bapaknya  yang  telah  dikutip  pada

pembahasantentangshalatJum'atdisebutkan,$3;P3:i-Jj±+Jft3i6,¥t

amen  adalch  pemimpin  dan  akan  diniutal pertanggung jowaban
fenf¢»g  }ia»g   dzpz.mpz.»»);a!/.   Dcmikian   disebutkan   dalam   semua
riwayat  tidak  mencantumkan  kata,  "Dia",  namun  lafazh  ini  harus
disisipkan  dalan  kalinat tersebut  sebagaimana  tercantum  langsung

pada pembahasan tentang utang piutang.

£±+tiAJ3g;)'`ftyr)(Seoranglaki-lakiadalahpemimpinatas

pengfo#»z.  "mch»ya/.  Dalam  riwayat  Salin  disebutkan,  ±'  Pi  d

a.adapenghunirumchnya).
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g,JJ`J3  \€jr33 ,+==:i Jii j> :±513 :'rJ]°t3 @a» peremp"a» pemz.mpz.»

atas penghuni rumah suaninya dan anak daripada sunminya). Da;hah
riwayat  Abdullah  bin  Umar  disebutkan,  \6±ii  ±J  j>  r#fus  n/maA

s"amz.n);&J.  Sementara dalam rwiayat Salim disebutkan, `€jrJ3 ri' j>

¢¢da   7timafa   swamz.#y¢J.   Redaksi   serupa  juga  disebutkan  dalam
riwayatMusahanyasajadiamenggunakankata,uierH/USJ.

o,?£.  !b  J3  T()  ¥}\  ':+¢')  (Dan  bulck  seseorang  adalch

penjagr  afas  Aarfa  rna/.I.fa#ny¢/.  Dalani  riwayat  Salim  disebutkan,
o,:£i  !rfu  a  i;:)  '?>lsir)  (Dan  pelayan  edalah  pekyaga  pada  harta

rna/.z.ha#«)/aJ,  sementara dalam riwayat Ubaidillah menggunakan kata,
ca.lj    /Bwdr*/    sebagai    ganti    larch,    i3ca.I    ¢ehaya#/.    Salim

menambahkan  dalam  riwayatnya,  J6  iji  :=;+i  tHAw  fr.ra  be/z.a"

berfuf&/.  Pada pembahasan tentang utang piutang disebutkan,   t£;i

:J6 +I:..3  g;i>  &1  i:p  {jl  +i3  ;i:.3  g;i>  &1  i:p  &1  'J;i :p  fq3a

±±{j.S.Ji..+)al,i!6Sg;;',Jr}l')(Akumendenga;hal-halitu'dari
Rasulullah SAW dan aha kira beliou bersabda,  "Dan seorang lahi-
laki  pekyaga  pada  harta  bapaknya  dan  ditanya  te:ntang  apa  yang
dijaganya.")

AI Khaththabi berkata, "Mereka bersekutu -yalmi peminpin
dan  seorang  laki-lahi  serta  semua yang  disebutkan  dalam  hadits-
dalam  sifat  peminpin  namun  dengan  makna  yang  berbeda-beda.
Kapemimpinan  penguasa  tertinggi  adalah  menjaga  syariat  dengan
menegakkan  hukum  serta  berlaku  adil  dalan  menetapkan  hukun.
Kapemimpinan  seorang  laki-lalri  terhadap  keluarganya  adalah  cara
mengurusi mereka dan memberikan hak-hak mereka. Kapemimpinan
seorang   perempuan   adalah   mengatur   urusan   rumah,   anak-anak,

pembantu, dan memberi nasehat serta masukan kapada suami dalan
semua  ifu.  Sedan8kan  kapemimpinan pembantu  adalah  memelihara
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apa yang ada dalam tanggung jawabnya serta melakukan apa-apa yang
dapat mendatan9kan kebaikan padanya.

$3;P3  :i  .Jj2=  #3  £13  +Zizi  qf rKefa%#z.haft,  hamw  sem#a

adalah       peminpin       dan       hairm       sem:ua       ahan       dimintai

pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya). Dalam irwayat
Ayyub  pada  pembahasan  tentang  hikch  disebutkan  redaksi  serupa.
Sementara pada pembahasan tentang shalat Jum'at disebutkan, }Zi;3

@a7z  sefz.ap  ha/I.a»/,   lalu  pada  pembchasan  tentang  utang  piutang
disebutkan,   izIzi   rMa[ha   sefl.ap   ha/I.a#/.    Redaksi   serupa   pula

disebutkan dalam riwayat Nafi ' .

AthTThalbi   berkata,   "Dalam   hadits   ini   disebutkan  bahwa

peminpin   ®enjaga)   tidak   dituntut   karena   dzatnya.   Bahkan   ia
diadakan untuk memelihara apa yang diamanahkan kapadanys oleh si

pemilik. 0leh karena itu, dia patut tidak menggunakannya kecuali jika
diidzinkan oleh pembawa syariat."

Diaberkala,`Huruf/¢`padalafazh,;#2iqirKefaA«z.haAmafap

ham"  se7%"aJ  berkedudukan  sebagai ` pelen8kap  bagi  kata bersyarat.
Kemudian   penyebutan    `pelayan'    merupakan   kesempuman   dari

perincian yang dimaksud."

Ulama lain berkata,  "Masuk pula  dalam  cakupan umum  ini
orang yang hidup  sendirian tanpa istri  (atau suami), pembantu,  dan
tidak  pula  anak,  karena  dia  tetap  menjadi  peminpin  atas  anggota
badannya agar melakukan hal-hal diperintahkan dan menjauhi hal-hal

yang dilarang, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun keyakinan.
Anggota   badan,   kekuatan,    dan   indranya   `adalah   hal-hal   yang
dipimpirmya.   Kedudukan   seseorang   sebagai   pemimpin   tidaklah
menafikan  keberadaannya  sebagai  yang  dipinpin  ditinjau  dari  sisi
lain."

Dalani  hadits  Anas  disebutkan  redaksi  yang  sama  seperti
hadits  Ibnu  Umar  disertal  tanbahan  pada bagian  akhimya,    ljie'6
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*°i  ]L*f  :86 gqj|j+  e3  :i+'6  te:13+ ?'eriJ, /sz.apfa»/ch /.awadr» zwhtt

pertarryaan.    Mereha    berkata,    ``Apa:kch    jowabannya?"    Bdiou
bersabdr,  "4ma/a#-a7"¢/a# febaz.ham. "/ Hadits ini diriwayatkan Ibnu
Adi  dan Ath-Thabarani  dalam kitab .4/ ,4usafA  melalui.sa»ad yang
Aasa». Dia mengutip pula dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,  e

ii¢i?i}I;ii6i3;9®Ii}£]{L;J.i;il3ir/rz.daAadrseou»gpenz.mpz.n

melatnkan akan ditanya pada Hari Klamat, apakah dia menjalankan
apa yang  diperintahkan  Allah  atou meriyia-nyiakannya)`  Sctirn trfu+
Ibnu Adi menyebutkan dengan sa»nd yang sAaAz.A dari Anas dengan
redaksi,  ai# 3i C:JJ,i laj> 6¢:P! \:i il3 :i+ |3C. &1 a; rsesw»gg«Any¢

Allah  akan menanyat  sctiap peminpin  atas  apa yang dipimpinnya,
apakah dia memelihara hal itu atou menyia-nyiakannya).

Pelaiaran yang daDat diambi]

1.          A4iztfa¢//a/diberi sanksi karena ketidakbecusan mengurusi orang
ada dalam kekuasaannya.  hiam Bulthari menyebutkan hadits
ini   pada  pembahasan   tentapg  nikah  dalan  bal]   ``Jagalaah
Dirimu dan Keluarganu dari Api Neraka. "

Budak  berhak  menggunakan  harta  majikannya  atas  izin  si
majikan.   Begitu  pula  halnya  perempuan   (istri)   dan   anak.
Hadits    ini    disebutkan   pula   pada   bab    tentang    `Tidck
Disukainya Bertindak Semena-mena terhedap Budak. "

Kedustann  berita  yang  digembor-gemborkan  sebarian  orang

yang  fanatik  kapada  bani  Umayyah.  Saya  telah  membaca
dalam  kitab  i4/  gzzdfoa  karya  Abu  Ali  AI  Karabisi,  Imam
Syafi'i  memberitakan  kapada  kami,  dari  pamannya -yaitu
Muhammad bin Ali-, dia berkata: Ibnu Syihab masuk kapada
AI  Walid  bin  Abdul  Malik,  lalu  dia  menanyainya  tentang
hndits,   3' .*£ P'3 ®`=riJ.I 3' 'irjr iis^al.I life Gi! ii! &i 3!
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®¢I1\   (Sesungguhnya  apabila  Allah  memberikan  khilafah

kepada  seorang  hanba  maka  dituliskan  baginya  kebalkan-
kebalkan dan tidck dituliskan baginya keburukan-keburukan).
Ibnu   Syihab   berkata   kapadanya,   "hi   dusta."   Lalu   dia
membacakan surah  Shaad ayat 26,  ' j  ii±;i  3\Zii;  uf!  i3ls  e:

Trty '{i r;.4 G*., -uj i)r i]fy` qual Dcnd, sesuniguhaya'Kani mdyadika:; k:in; in;Itrih  ;pengt"Lsa;  di m~ha b:mi

-hingga   firman-Nya~   karena   mereha   melupakan   hart

pchz.fw#gr#J.   AI   Walid   berkata,   "Sesungguhnya   manusia
memperdaya kani dari agama. kami."

2. Para pemimpin Berasal Suku Quraisy

-ii7c;af#iiiij:f3±#:fi;iii;66~:]u'g,iS,j£
;j±; iji :Lil.' j,if i; &i ap ;i -ck:+' * ,jJ Ls! :fry SJ

Cj &1 j; a:€b: i£ .'lT+Z±: .`Olk3' ; ±J±;

&i ,+F j orf' 'L.3Li ij.£iL.' +±+ Scr, ®ef uri; Lip: t±r

+u:,pf .ifoJfa ap'j3 ii3 3S &i j= &i 'uji; 'if i:}€ dyJ
+3 rfe &i uk &I ]ji; :+1 u,¥.b: teki iif d®i ijL;Si3

_                                   _   ,                  _          ---,
a,dy3j;&iigS!1ifir.3iL.'dytrfe:3'u2;fyiiii.J!:]ji;

`,,---,`

•J-ij"J:6'i

T.+=L*:,J=i:if€,;}1Lf,::;if,i)J¢°l#:1f#'ii'-L€
¢,,--i-,

7139.  Dari  Az-Zulri,  dia berkata:  Biasanya Muhammad bin
Jubair bin  Muth'in menceritckan,  sampal  berita kepada Muawiyah
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-saat  dia berada  di  sisinya dalan  suatu utusan  Quraisy- bahwa
Abdullah bin Amr menceritakan baliwa akan ada raja yang berasal
dari  Qchthan,  maka  Muawiyah  pun  marah.  Dia  kemudian  berdiri
memu].i  Allah  sesuai  yang  layak  bagi-Nya,  lalu  berkata,  "Amma
ba'du,  telah  sampai  kapadaku  bahwa  beberapa  laki-laki  di  antara
kalian mengabarkan cerita-cerita yang tidak ada dalan kitat Allah dan
tidck pula  dinukil  dari  Rasulullah  SAW.  Mereka itu  inalah  orang-
orang bodoh di antara kalian. Waapadalah terhadap angan-angan yang
menyesatkan pemiliknya.  Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW
bersato;tote,  `Sungguh unrsan  ini  berada  di  tangan  QprTaisy,  tidaklah
seseorang       meneatang       mereka       melainkan   ,   Allah       akan
menelunghapkannya  di  alas  wof chnya,  selarrla mereka menegakkan
agama,."

Hadits  ini   diriwayatkan  pula  oleh  Nu'ain,  dari  lbnu  AI
Mubarak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair.

&1 I;; 'jj ::;i i;I J6 :Jjif u!,i {±+ f=: #: r£G J;
.,odi i{± 'a; a ck:i d! i;fyi li± 'y :i3 # &i jfa

7140.  Dari Ashin bin Muhammad,  alni mendengar bapaldni
berkata: Ibnu Umar berkata, `Rasulullch SAW bersabda,  `U7.iusan I.»z.
senandasa  akan  ada  di  tangan  Q}ITaisy  selama  tersisa  di  aatara
merehadueorang'."

Keteran2an Hadits:

a3ab para pemimpin berasal  dari  suku Quraisy). Derminhan
redaksi   yang  dinukil  olch  kchanyckan  periwayat.  Namun  dalam
riwayat yang dinuhil Ijradh dari Ibnu Abi Shufrah disebutkan,  }i }ql
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++.~j /I/7usa# I.fw ado/aft #usa# gwma!z.s}!/, lalu dia berkata, "hi adalah

kekeliruan penulisan naskah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam salch satu naskah Abu Dzar
dari AI Kasymihani sana saperti yang dinukil dari Ibnu Abi Shufrah.
Tetapi yang terkenal adalah versi pertana.  Sedangkan judul bab  ini
merupakan redaksi hadits yang diriwayatlran Ya'qub bin Sufyan, Abu
Ya'la,  dan Ath-Thabarani,  dari  Sukaln bin Abdul Aziz,  dari  Sdyyar
bin Salamch Abu AI Minhal menceritakan kapada kami, dia berkata:
Aku masuk bersama bapalcku  kapada  Abu  Barzch  AI  Aslani,  lalu
disebutkan hadits yang pada bagian awalnya disebutkan,   'l=i{:pi j!;

Srj  9.ffi   J£  &pr.  (Sesungguhnya  aku  sangat  marah  terhadap
beberap¢ fom"7!z.f¢s gzfrtzzp/), lalu di dalannya disebutkan,  g?.I 31; .0!

`glJl  j>  q!  ir,&J  3;  f\±Jb;  (SesztnggrA7€)i&  ora»g  dz.  fyam  z.f«  fz.dr;

bexpe7itz7Ig   .me/az.z€ha72    amzzf*   d"»z.a!),    dan   pada   bagian    akhimya

disebutkan, uiz:i :p ;i|;qi  :]j±£ al:.3  S;i>  &1  j=p  &1  Jjl3 .::;pL  rHA]»

mendengar Rasulullah SAW bersabda,  ``Para permimpin berasal dari
suku Qprraisy. ")

Masalah  ini  sudah  disitir  pada  pembahasan  tentang  fitnah
dalan bab orang yang mengucapkan suatu perkataan di hadapan suatu
kaum lalu keluar dan mengatakan hal yang berbeda.

Dalan   salah   salah   satu   redaksi   riwayat   Ath-Thabarani
disebutkan dengan redaksi, aij,ql  ¢&r¢ z.mamJ  sebagai ganti redaksi,

£lJi§l  ¢aJr¢ pemz.xpz.»J.  Ia memiliki pendukung dari hadits Ali yang

diriwayatkan   secara   inarf«',   v;A;`..,lj;6i   a   +:i   ir   ;I+§1   b!   'Yi

pretahullch,   sesungguhnya  para  pemimpin  berasal  dari  Qpraisy
selama   mereha   menegakhan   ...   sebanyck   tiga   kali).  Hzrdlts  hi
diriwayatkan  Ath-Thabarani,  Disebutkan  Ath-Thayalisi,  AI  Bazzar,
dan Imam Bukhari dalam kitab 4f-rarz.Afo melalui Sa'ad bin Ibrahim,
di Amas,  \j':Iri  1)=<>  l'S\. 6 LFi:i  .o? '-*fu\  a.ara  imam  berasal darn
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Qprraisy selana ketika mereka menetapkan keputusan mereka berlaku
adil).

An-Nasa`i  dan  AI  Bukhari  dalam kitab [4f-rarz.ft,  dan  Abu
Ya'la meriwayatkan pula dari Bukair AI Jazari, dari Anas. Ia meniliki
jalur-jalur   sangat   banyak   dari   Anas   di   antaranya   dinukil   Ath-
Thabarani dari Qatadah, dari Anas dengan redaksi, ++.~j J! Crij.I 5!

(Sesungguhnya      kek\rasaan      dari      Quraisy).     Trmam      Ahaed
meriwayatkarmya pula seraya membatasi peda redcksi ini dari hadits
Abu  Hurairah.  Dalam  hadits  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  disebutkan
denga-\ redaltsi, }Ij .c '-a=fu\ (Para imam berasal dari Quraiay). Pars

periwayatnya  adalah  periwayat  dalan  kitab 4sA-S»chz.A  hanya  saja
Sa»ad-nya   terputus.    Kemudian   Ath-Thabarani    dan   AI   Hakim
meriwayatkan dari hadits Ali sesuai dengan redaksi terakhir. Ketika
tidalk satu pun daripada riwayat-riwayat ini yang sesuai kriteria inan
Bulchari     dalani    kitab    4sA-S%aAz.A     sehingga    dibatasi     dengan
menyebutkan pada judul  bab.  Setelch  itu  dia menyebutkan riwayat

yang sAaAz.A  sesuai  dengan  syaratnya  dan bisa  mewakili  in      anya
secara garis besar.

Pada bab hi iran Bulchari menyebutkan ini dua hadits, yaitu:

PerfoJ»¢, hadits Muawiych.
'S':^=:. rja=  *  ;;±  'ti ':1==: 'bS  (Muhammad  bin Jubair  bin

M#ffo 'z.in mencerl.faha#J.  Shalih Jazrah AI Hafizh berkata, `Tidak ada
seorang  pun  mengatakan  dalan  riwayatnya,  `Dari  Az-Zuhri,  dari
Muhammad bin Jubair'  kecuali  apa yang tercantum  dalam riwayat
Nu'aim bin Hammrd, dari Abdullch bin Mubarak (maksudnya yang
disebhtkan Imam Bukhari sesudah hadits ini)."

Shalih berkata, `Tidak ada sumber yang mengatakan hadits ini
dari   Ibnu   AI   Mubarak.   Sementara   kebiasaan   Az-Zuhri   apabila
mendengar hadits maka berkata, `Fulan menceritakan'."
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Pemyataan ini ditanggapi AI Baihaqi saperti diriwayatkan dari

jalur Ya'qub bin Sufyan, dari Hajjaj bin Abi Mani' Ar-Rashafi, dari
kakeknya,  dari  Az-Zuhri,  dari  Muhamma  bin  Jubair  bin  Muth'im.
Lalu AI Hasan bin Rasyiq meriwayatkan dalam kitab 4/ F¢wcz `z.d dari

jalur Abdullch t>in Wahb, dari Thnu Lahi'ch, dari Uqail, dari Az-Zuhri,
dari Muhammad bin Jubair.

-*.?l£L '€jf '®S  @ahwa sampai  kepada Muawiyah).  Says bdiim

menemukan  keterangan  tentang  nana  orang  yang  menyampaikan
bdita itu kepadanya.

'i::^3g   .LL{)   (Sedang  mereka   berada   di  sisinya).  Maksndnyap

Muhammad  bin  Jubalr  dan  orang-orang  bersamanya  dalam   satu
rombongan   sebagai   utusan  menBhadap   Muawiyah   di   Syan.   Ini
seakan-akan telj adi ketika Muawiyah dibaiat menj adi khalifah setelah
AI  Hasan  bin  Ali  menyerahkan  kekuasaan  kapadanya.  Penduduk
Madinah kemudian mengivmkan sekelompok mewakili mereka untuk
membaiat Muawiyah.

i;;i °c giv a (Dalan salah satw utusan dart Qprraisy). Saya
belum menemukan keterangan tentang nana-mama mereka.  Ibnu At-
Tin berkata,  "Jika disebutkan,  w¢/tzda /I/aa»  cz/aa  amz.I.r  artinya  si
fulan datang menemui pemimpin sebagal utusan. Kata cz/ wa/# adalah
bentuk  jamak  dari  kata  waa¢d  seped   halnya  kata  sfoczfobcf   dan
shaah_ib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kami mengutipnya dalam Few `z.d
14b#  ya '/a ,4J Masfez./i.,  dia  berkata:  Ychya bin  Ma'in  menceritakan
kapada kami, Abu AI Yaman menceritakan kepada kani, dari Syu'aib,
lalu disebutkan di dalamnya,  dari Muhammad bin Jubair.  Demikian

pula dalani 441as»ad 4ry;-fy&7%fyz.7I  karya Ath-Thabarani  dari  riwayat
Bisyr bin Syu'aib, dari bapaknya.

)i.3    ri   drl   ':I:i   .ijrf    (Sesungguhnya   Abdullah   bin   Amr).

Maksudnya, Abdullah bin Amr bin AI Ash.
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C)th  °o£  ±1±±  'OS±  'dfi   (Sesungguhnya  akan  ada  rdya  dari

gafeffaa„J.  Saya belum menemukan redaksi hadits.Abdullah bin Amr
tentang itu, dan apakah ia marf# ' atau mawg#/  Sementara barn saja
disebutkan pada pembahasan tentang fitnah hadits yang berasal dari
Abu Hurairch secara ma7/„ ',  3j=+i 6\i=:i ir i;3 a;;=± cg- isli`ll iji; 'Y
'.fro^+rfu  (Hart Kiamat tidak a:ken terjadi hingga seorang laki-laki

`+'

darj  Qahthan  keluar menuntun manusia dengan tongkatnya). Im:am
Bukhari  menyebutkannya  pada  bab  nasa  berubah  hingga  berhala
disembah. hi mengisyaratkan bahwa kekuasaan laki-laki Qahthan itu
teljadi di akhir zanan saat alili iman telah diwafatkan dan orang-orang

yang masih hidup  banyak kembali  menyembah berhala.  Merekalal
yang disebut dengan seburuk-buruk manusia dan atas mereka teljadi
Hari Kianat seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Saya telah menyebutkan pula di tempat itu riwayat pendukung
dari   hadits   lbnu   Umar.    Sekiranya   hadits   Abdullah   bin   Amr
dinisbatkan  kapada  Nabi   SAW  dan   selaras   dengan  hadits  Abu
Hurainh  maka  tidak  ada  arti  untuk  mengingkarinya.  Tetapi  bila
Abdullah bin Amr tidak menisbatkarmya kapada Nabi  SAW dan di
dalannya terdapat asumsi laki-laki Qahthan tersebut akan muncul di
nasa-nasa  awal  Islam  maka  Muawiyah  memiliki  leritimasi  atas
pengingkarannya. Saya telah menyebutkan sekelumit perihal laki-laki
Qahthan    ini    ketika    menjelaskan    hadits    Abu    Hurairch    pada
pembahasan tentang fitnah.

Ibnu   Baththal   berkata,   "Sebab   pengin8karan   Muawiyah,
karena  dia memahami  hadits  Abdullah bin  Amr  secara  zhahinya,
padahal bisa saja maknanya adalah laki-lahi Qahthan itu berkuasa di
sebagian  wilayah,   sehingga  ia  tidak  bertentangan  dengan  hadits
Muawiyah.   Sementara  maksud   `urusan'   dalam  hadits  Muawiyah
adalah kekuasaam tertinggi."

Kcmudian dinukil dari AI M]hallab bahwa bisa saja dia adalali
raja yang menguasai  manusia tanpa hartis menjadi  khalifch.  Hanya
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saja  Muawiyah  melakukan  pengin8karan  karena  khawatir  timbul
dugaan bolehnya khilafah dipegang oleh orang selain Quraisy. Ketika
dia  menyatakan  bchwa  hal  itu  dalari  khutbahnya  maka  diketahui
bahwa mereka juga belpendapat demikian, lantaran tidak ada nukilan

yang menyatakan bahwa ada seseorang yang menfugkarinya.
Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  tidak  adanya  pengingkaran  deri

mereka   tidak   menjadi   legitinasi   atas   pengingkaran   Muawiyah
terhadap hadits Abdullal bin Amr.

Ibnu At-Tin berkata, `Dalam penyataan Muawiyah itu justru
nda yang menguatkan hadits Abdullah bin Amr, yaitu perkataanya,
`Selama  mereka  menegakkan  agama'.  Karena  bisa  sajra  di  antara

pemimpin dari Quraisy ada yang tidak menegakkan agama sehingga
bisa dikalahkan oleh orangorang dari suku Qahthan."                            .

Ini adalah pemyataan yang cukup bagus.

bi j}' q3 ?I rt? e :==i i.3G-i aj':i*: izp qe-? .ai ¢i;i af,¢
';i:;)  $3 ^dr)  i:.  giv  !];;)  (Sesungguhnya  sanpai  berita  kepada:Iai

bahwa  beberapa  orang  di  antara  kanu  mengabarkan  cerita  yang
tidak ada sumbernya dalam kitab Allah dan tidak pula dinukil dari
Raszf/zf//aA £4 W7.  Tampck dalam pemyataan ini, Muawiyal menjaga

perasaan   Amr   bin   AI   Ash.   01eh   karena   itu,   Muawiych   tidak
menyebutkan langsung nana anaknya secara terang-terangan. Bahkan
dia menisbatkan hal  itu kapada beberapa orang tanpa menyebutkan
mereka   secara   khusus.   Padahal   yang   dia   maksudkan   dengan

pemyatann ini adalah Abdullah bin Amr bin AI Ash serta orang-orang
yang menceritakan hal itu darinya.

dyt€S.:=:SqidakadadalamkitabAllahb.Mcksndnya,AI
Qur`an.   Faktanya  menang  demildan,  pemyataan  tekstual,  bahwa
individu tertentu atan seseorang dengan sifat tertentu, akan memegang
kapemimpin  atas umat Muhammad ini  tidak ada dalam AI  Qur`an.
Kemudian   kalimat,    `tidak   dinukil'   menguatkan   asumsi   bahwa
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Abdullah  bin Amr tidak  menisbatkan  hadits  itu  kapada  Rasulullah
SAW. Barangkali Abu Huralrah belum menceritakan hadits itu pada
nasa tersebut,  karena Abu Huralrah serin8kali menghindari perkara
saped ini.  Bahkan dia mencedtakannya dalam kondisi tertentu saja
saat aman dari pengingkaran. Tetapi mun9kin juga maksud Muawiyal
adalah selain Abdullah bin Amr. Dengan demikian, ia tidak menjadi
dalil  tegas  yang  menunjukkan  bahwa  Abdullah  tidck  menisbatkan
hadits tersebut kapada Rasulullah SAW.

®;(nS   ':±Jsfr)   (Mereka   itu  orang-orang  bodoh  di   antara

ha/I.a#). Maksudnya, orang-orang yang menceritakan perkara-perkara

gaib dan tidak menyandarkannya kapada kitab Allah dan tidak pula
kapnda Surmah.

qujS.J¢S\.a,rfu).*¢.S(Waspadalahkamuterhadapangan-
angan yang  menyesatkan  pemiliknya).  Kata tudhillu  dibch t\arck:at
dAczmmaA  pada  huruf awalnya  karena  berasal  dari  kata  kelja  yang
terdiri  dari  empat  hunf  (r#ha'z.).  Sedangkan  kata  a[A/a!fa¢a  dibch
harakat /tzfAa!fr  karena  berfungsi  sebagai  obyek  penderita.  Nanun
diriwayatkan  pula  dengan  harakat /zzffraA  pada  kata  J«dAz.//ef  dan
harakat dAammaA pada kata ch/chaa sebagai pelaku. Sedangkan kata
a/ amaa»z.)o/ef  adalah bentuk jamak dari  kata zf7»»z.);¢A  yang kembali
kapada makna af-f¢ma»»z. tharapan atau angan-angan/.  Ulasan lebih
lanjut tentang hal ini akan diuraikan pada alchir pembahasan tentang
hukum.    Kesesuaian   penyebutannya   adalah   memberi   peringatan
kapada   orang-orang    Qahthan    yang   mendenganya   agar   tidak
berpegang  kapada  cerita  itu  dan  mengangan-angan  dirinya  sebagai
orang  yang  dinaksud.  Bisa  saja  orang  ini  memilild  kekuatan  dan
keluarga    sehingga    berambisi    mendapatkan    kekuasaan    dengan
bersandarkan pada hadits tersebut. A]ribatnya, dia akan tersesat karena
bertentangan  dchgan  hukum  syariat .tentang para pemimpin berasal
dari suku Quraisy.
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`l=JLgi J,i /Seszf»ggndny& chf mendengqr/.  Ketika melakukan

pengingkaran dan peringatan maka dia inrin menjelaskan landasannya
dalan hal itu.`

;;;jS';fu+(JL.b`.,(Sesungguhnyaunsaniniberadaditangen
g"7iaip{J.  Saya telah menyebutkan beberapa pendukung bagi redaksi
hadits ini dalan bal] sebelurmya.

#3j>?dldalaf.q;1>ii¥?fi:'¥ITr.dr*adaSeoro"gpr#
meneirtong mereha melalnhari Allah akan mchelunghapkankya di alas
wz/.aA»yd). Maksudnya, tidak ada scorang p`in yang berusaha merebut
kekuasaan dari mereka, melainkan dia akan dikalahkan .di I dthia dan
diadzab di akhifat.   `

fr'ul` I;6i e /Se/ama z»erckc menegchha» agrma). Maksudnya,
selana nasa mereka menegakkan/menjalankan urusan  agana.  Ada
yang  mengatakan,  bahwa  munglin  pengertiannya  apabila  mereka
tidak  menegakkan  agana maka tidak  akan  didengarkan.  Ada  yang
mengatakan  pula,  bahwa  mun9ldn  maknanya  adalah  mereka  tidak
boleh  dilawan  meskipun  tidak  boleh  membiarkan  mereka  dalam
keadaan tersebut. Deinikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu At-
Tin. Dia berkata pula, `"ereka sapakat jika khalifch mengaj ck kepada
kekufuran atau bid'ah maka boleh dilawan. Narnun mereka berbeda

pendapat  apabila  seseorang  merampas  harta,  menumpahkan  darah,
melanggar kehomatan, apakah mereka dilawan atau tidak?"

Nanun     pemyataarmya     tentang     kesapakatan     melawan
pemimpin  bila  mengajak  kapada  bid'ah  adalah  pemyataan  yang
ditolak.  Ke`cuali  bila  dipahami  sebagai bid'al  yang  men8hantarkan
kapada kekufuran, karena AI Ma`mun, AI Mu2tashim, dan AI Watsiq
telah mengajck kapada bid'ah tentang penciptaan AI Qur` an, mereka

juga men9hukum ulama atas hal itu baik dibunuh, dipukul, dipenjara,
dan bemacam-macam  pen8hinaan,  tetapi  tidak  ada  seorang  ulana

pun yang mengatakan wajib bangkit melawan mereka dengan sebab
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tersebut.  Keadaan  saperti  itu  berlangsung belasan  tahun  hingga  AI
Mutawakkil   memegang   khilafch   den   membatalkan   bid'ah   serta
memerintahkan  menampakkan  Sunah.   Sedanglrm  apa  yang  dia
sebutkan sebagai kenun8lrinan makna bad kalimat `selama mereka
menegakkan  agama',  bertentangan  dqugan  apa  yang  diindikasikan
oleh riwayat-riwayat yang menunjukkan praktek yang sesuai makna
tersirat  darinya,  atau jika  mereka  tidak  menegakkan  agarna  maka
urusan kepeninpinan keluar dari mereka.

Dalam hadits Abu Bckar Act-Shiddiq disebutkan kcterangan

yang selaras dengan hadits Muawiych sebagainana yang dinukil oleh
Muhammad bin Ishaq dalam kitab ,4/ Kadz.r.  Iria menuturkan kisah
Saqifch bani  Sa'idal dan pembaiatan Abu Bakar.  I.alu di dalamnya
disebutkan,  "Abu  Bakar  berkata,  `Sesungguhnya urusan  ini  berada

pada Quraisy selama mereka taat kapada Allah dan komitmen di atas
unsan-Nya'."

Hadits-hadits yang telah saya sitir sebelumnya terbagi menjadi
tiga kelompok, yaitu:

Perfu»Iq  Ancaman bari mereka berupa laknat apabila tidak
memelihara apa yang diperintahkan. Contohnya, beberapa hadits yang
telah saya sebutkan pada bab terdahulu,   a :\fri' Ijiii e jij:i i? ;I;;ql
lS:Jri  \:;Z>  a'ara  peminpin  berasal  dari  Qii;raisy  s:lena mereha

melakukan tiga perhara: apabila mereka menetapkan kaputusan mdka
rmerefa berhafu adz.//. Lalu di dalalnnya disebutkan,   eJJ,i :}iiz P' :;i

ly  '5st  g±ri  .;i;±  @arangsiapa  tidak  melcklihan  hal  itu  di  antara
Lerefa 7»afa hagz.nyB /afraf .4//ch/. Nanun ini tidak menunjukkan
kapeninpinan keluar dari hak melcka.

IFed#q  Ancaman bari mereka clan dikuasakan atas mereka
orangrorang  yang  akan  menbuat  mereka  sangat  menderita.  Imam
Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud secara
mazr%',;i;i>al`trfuJap-*jfii,¢tij'giv.p'e?qiiiiJii*';+.~j;:=iie:
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'€riafi\  Si±  \=±  ®;+\Si:. ®S  (Wahai  sekalian  Quraisy,  sungguh  hamu

adalah pemilik urusan ini selana kamat tidck menyimpang.  Apabila
kanu merubah maha Allah  akan mengirim  atas  kalian  orang yang
menghabisi  halian  sebagaimana  halnya  kayu  yang  dihaliti).  Paral

periwayat   hadits   ini   tsz.ga!A.   Hanya   saja   ia  berasal   dari   riwayat
Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas''ud, dari paman bapalmya
Abdullah bin Mas'ud, den keduanya tidck pemah bertemu.

Selain  itu,  ini  juga  adalah  riwayat  Shalih  bin  Kalsan  dari
Ubaidillah.   Lalu   ia   ditentang   oleh  Habib   bin  Abi   Tsabit   yang
meriwayatkannya dari AI Qasim bin Muhammad bin Abdurahman,
dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Mas'ud AI Anshari,
'a`ng').+ati.+Z±'+h\\'lL'Jri'q(Urusaninisenantiaberadapadakalian

da!#   ha7»cf   ado/aA  pe»grasa»);a/.   Hadits.  ini   diriwayatkan   inarn
Ahmad.  Nanrmn  penerimaan  langsung riwayat  oleh  Ubaidillch  dari
Abu Mas'ud perlu dikaji  lebih lanjut.  Mengingat  adanya perbedaan
tahun  meninggainya  Abu  Mas'ud.  Hanya  saja  hadits  ini  memiliki

pendukung   dari   riwayat   in"rsa/   Atha`   bin   Yasar,   seperti   yang
diriwayatkan  Asy-Syafi'i  dan  AI  Baihaqi  melalui  jalumya  dengan
sa#adsAaAz.frhinggaAtha`,j>i=re+qiil€+;y.Gij3iirrtyi:+i;a,J6

ifu.jal°I g* jin' \;r a):is a:i iJ,+is 3i q! .;=j°i @e/I.aw bersa6dr hapada

Quraisy,  "Kamu adalch manusia paling berhak terhadap unisan ini
selana    ka:mu    berada    dala[m    kebenaran.    Keoudi   j{ka    kanou
menyimpang   darinya  maha  kamu  dihabisi  sebagiamana  pelepah
dibabat dounnya. ")

Dalam    riwayat    ini    tidak    ditemukan    penegasan    yang
menyatakan bahwa hck kapemimpinan lapas dari mereka meski  ada
indikasi ke arch itu.

Jreft.g¢,    Izin    untuk   melawan    dan    memeranri    mereka.
Pemberian izin ini menunjukkan bahwa hak kapeinimpinan lepas dari
mereka. Riwayat yang dinaksud dinukil oleh Ath-Thayalisi dan Ath-
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Thabarani dari hadits Tsauban secara mapef ',   1;\±.} a ui3:Ji}, lj=j=.}

ijfa' p' 6,i ti£;i;:¢i ijt;8 +zp,i33 j> izij* I;zi ij2ji; p' b¢ {#
ggivj ':]±;I.I:) \}3i (Berlaku luruslah tchadrp QiITaisy selama mereka

berlaku lu:rus  kapade kamu.  Jika mereka tidak bewlaku lu:rus  maha
lctakkanlah   pedang-pedang   halian   di   leher-leheT   ktilian,    dan
binasakan  pasukan  mereka.  Jika  kalian tidck melakukannya maka
jadilah para petani yang sengsara). Para, pet:wayat tledi:ts iri tsiqah
hanya  saja  sa»ad-nya  in.»gafAz.  (texputus).   Karena  periwayamya

(Salim  bin  Abi  AI  Ja'd)  tidak  pemah  mendengar dari  Tsauban.  Ia
memiliki hadits pendukung dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits
An-Nu'man bin Basyir dengan redaksi yang sama.

haam Ahmad mdiwayatkan dari hadits Dzu Milthbar (yalmi

putra saudara An-Najasyi.), dari Nabi SAW,  ii36 :g j }ql lin 6dr
®rfu,'3ff;)ftjs'r:g)®;S±`drla)ahaluurusaniniberadaditangan

Hinyar,  lalu  Allah  mencabutnya  drri  mereka  dan  mekyadikannya

pada Quraisy, namun ia akan kembdi kapada mereka). Sanad hadi:ts
ini /.a)o/id  dan  merupckan  pendukung  yang  kuat  bard  riwayat  AI
Qahthani.   Sebab  nasab  Hinyar  kembali  kapada  Qahthan.   Maka
semahin   kuat   anggapan   tentang   redaksi   hadits   Muawiyah   yang
menyebutkan,  6!;itl   I#6i  e  /Se/ama  merefa  me»egdefaa»  a!grmaJ,

bahwa I.ika tidak menegakkan agana maka hck kquimpinan lapas
dari mereka.

Selain  itu,  dari  hadits-hadits  lain  dapat  disimpulkan  bchwa
lapasnya  hck  kapeminpinan  itu  dari  mereka  berlangsung  setelch
teriadi   ancanan  atas  mcneka  berupa  laknat  yang  mengakibatkan

pengabaian    dan    kerusakan    pengaturan.    Ini    tedadi    di    awal
pemerintahan    bani    Abbasiych.    Kcmudian    ancaman    memberi
kchiasaan kapada orangorang yang akan menyengsarakan mereka.
Hal   ini   ditenukan  pada  dominasi  para  maef /a   sehingga  mereka

(Quraisy) bagaikan anck kecil dalam asuhan, mereka cukup dengan
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kelezatan yang didapackan, namun yang menangani langsung urusan
selain    mereka.    Keadaan    semakin    parah    sehingga    Ad-Dailam
menguasai  mefeka  dan  mempersempit  ruang  gerak  mereka  dalam
segala sesuatu hingga tidak tersisa bagi khalifch kecuali khutbah. Lalu
kekuatan baru dari para mazf/a ini telpencar dalam berbagai wiliyah.
Lanbat  laun  kekuasaan  Quraisy  semaldn  lemch  hingga  akhimya
benar-benar dicabut dari mereka di semua wilayah hingga tak tersisa
bagi khalifch kecuali nana saj a di` sebagian negeri.

j:;i crf: ±*; * €j3ll cF jlii * 3)3¢°i crf:i a ;fa }i ii' ii;:u'
(IIadits ini dirivayatkan pula olch Nu'ain bin Hanmad dart Ibrm AI
Mubarak, dari Ma'mar, dari Az-Zdri, dari Muhammad bin Jubair).
Maksudnya,    dari    Muawiyah    melalui    jalur    ini.    Kami    telah
meriwayatkannya  dengan  sa»ad  7%ausAaf/  dalam  kitab  Mzf }.a7»  4/
Kabz.r dan A4le. J.am i4/ i4z4safA a[edunnya karys Ath-Thabarani), Bakar
bin   Sahal   menceritakan   kapada   kani,   Nu'ain   bin   Hanmad
menceritakan  kapada  kami,  lalu  dia  menyebutkan  redaksi  serupa
dengan riwayat Syu' alb. Hanya saja sesndah kata "marah" disebuckan,
'€=*   -.'Jife   (Dia   kemndian   berhata,   "Aha   mendengar.'`   taapaL

menyebut   redaksi   sebelumnya.    Setelah   itu   dia   berkata   dalam
rivayarrtya,S++:)JS.C±(Ditelung'kupkanpedawajchnya).

Ath-Thabarani dalam kitab i4/ 4z4safA berkata, "Tidak ada yang
meriwayatkannya  dari  Ma'mar  kecuali  Ibnu  AI  Mubarak.  Nu'ain
menyendiri dalam meriwayatkannya. "

Begitu   pula   diriwayatkan   Adz-Dzuhali   dalam   kitab   j4z-
Zwhrz.)ia[af    dari    Nu'aim    dimana    dikatakan,         &1     ag    tH/haA

menelungkxphamya).

IFedzf¢, hadits Ibnu Umar.

j;3 J! 'J6 qb»q  Umar be7hafo/. Dia adalal kakek periwayat

yang menukil riwayat ini darinya.
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;I;js'fu\(rL'JrS'`(Urusaninisenandasaberadaditangan
gz/ratty). Maksudnya, urusan khilafch senantiasa dipegang oleh suku
Quralsy.

9S\, .[i;? ';$ 6 (Selama tersisa dari mereha dua orang). The
Hubairah berkata, `Mun8lin berlaku secara lahinya, dan bahwa tidck
tersisa daripada mereka di alchir zaman kecuali dua orang; peminpin

yang dipimpin, sementara manusia mengikuti mereka."

Saya Qbnu Hajar) katakan, dalam riwayat Muslim dari guru
inam Bulchari di hadits ini disebutkan,  ?LL:! y.dl  6? ai  a  /Se/ama

fersisa darz. ma7€asz.a dzfa ora»g).  Scmentara dalam riwayat AI Ismaili
disebutkandenganredcksi,fr}.13ii`=ll;:i±t3aiJ96:!g.aljai6

(Selama tersisa pada manusia duo  orang,  dan  din mengisyaratkan
de»gr» /.arz. fe/ef»/.%k dan /.arz. fengrAJ.  Tetapi yang dinaksud bukan

jumlah  dalam  arti  yang  sebenamya.   Tetapi  maksudnya  penafian
urLisan itu dari selain Quraisy keeuali bila ada seseorang merebutnya
dengan   kekuatan.   Atau   mun8lrin   kalimat   itu   berfungsi   sebagai

perintah  meskipun  redaksinya  diun8kapkan  dalam  benfuk  kalimat
berita.

Atau mun9hin kapeninpinan tetap ada pnda kaum Quraisy di
sebagian  wilayah  dan tidak  di  wilayah  yang  lain,  karena di  neged
Yaman  (yakni  An-Najud)  didiami  oleh  sekelompok  ketunman  AI
Hasan bin Ali dan masih saja menegang kekuasaan di sana hingga
alchir tahun 300-an.  Sedan8kan ketunman AI Hasan bin Ali di Hijaz
menjadi pemimpin-peminpin Makkah.  Kemudian para penguasa di
Yanbu'   adalah  ketunman  AI  Husaln  bin  Ali  dan  juga  menjadi

pemimpin  Madinah.  Meshi  mereka  masih  ketunman  Quraisy  tulen
tetapi  berada  di  bawch  pengamh  raj.a-raja  Mesir.  Sehingga  urLisan
kepeminpinan  itu  berada  di  tangan  Quralsy  di  sebagian  wilaych
secara garis besar. Penbesar mereka itu -yakni penduduk Yaman-
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disebut inan.  Yang memegang kapemimpinan edalah  seorang ahli
ilmu dan suka berbuat adil.

AI Karmani bckata, "Tidak ada satu nasa pun yang kosong
dari  kapemimpinan  Quraisy,  karena  di  Machrib  04aroko)  terdapat
Thalifch dari kaurn Quraisy dan demikian juga di Mesir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penguasa di Mesir tak diragukan
lari keberadaarmya sebagai Quraisy, karena dia berasal dari kefunman
AI Abbas.  Sementara penguasa di Sha'dal dan lainnya dari wilayah
Yanan juga tidak diragukan berasal deri suku Quraisy karena berasal
dari  keturman  AI  Husain bin  Ali.  Yang berada  di  Maroko  ndalah
Hafshi dari keturman Harsh sahabat Ibnu Numart yang menisbatkan
diri kepada Umar bin.AI Khaththab, dan Umar adalah orang Quraisy.

Hadits Ibnu Umar memiliki pendukung dari hadits Ibnu Abbas
sapertidiriwayatkanAIBazzardenganredaksi,e\:±`Ja+.it`.``ji'J13i'Y
•SI±:) 'Of;xp  }r:i .a ';$1  (Agama  ini  selch langgeng  selama masih

tersisa sebanyak dun pulwh laki-laki dari suku Q|i:raisy).

An-Nawawi berkata, `Hukum hadits Ibnu Umar berlangsung
hingga Hari Kianat selama masih tersisa dua orang dari suku Quraisy.
Apa yang dikatakan Nabi SAW telah menjadi kenyataan. Sejak zanan
Nabi SAW hingga kiri, khilafch selalu berada di tangan Quraisy tanpa
ada  yang  menjadi  pesaingnya.  Barangsiapa  memegang  kekuasann
melalui  jalur  persekutuan  mcka  itu  tidak  mengin9kari  pemegang
khilafch adalah Quraisy namun dia berdalih sebagai wakil mereka."

Namun pemyataan ini disanggah dengan fma bahwa kaun
Khawarij  di nasa bani Umayyah menamakan diri  sebagai khalifch
satu demi satu padahal bukan berasal dari Quraisy. Begitu pula bani
Ubaid   men8klain  pemegang   khilafin   hingga   disebutkan   dalan
Thutbah-khutbah di wilayah Mesir, Syan, Hijaz, dan sebagian di Irak.
Lalu  khilafin  dihilangkan  dari  Baghdad  selama  satu  tahun.  Masa
kekuasaan   bani   Ubald   di   Mesir   -selaln   kekuasaan   mereka
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sebelumnya  di  Maroko-  adalah  200  tahun.  Khilafch  pemah pula
diklaim  oleh Abdul  Mukmin (sahabat  Ibnu Numart)  dan dia bukan

Quraisy.  Demikian juga  semua  orang  yang  datang  sesudahnya  di
Maroko hingga saat ini.  Sebagai jawabamya dikatakan, bahwa dari
bani Ubaid,  sesungguhnya mereka seniuanya mengatakan ketunman
AI Husain bin Ali, dan orang-orang tidak membaiat mereka kecuali
atas  asas tersebut.  Mereka yang menetapkan nasab mereka tidaklch
lebih rendah dibanding mereka yang menafikamya. Sedan8kan selain
mereka yang disebutkan dan yang belum disebutkan tergolong orang-
orang yang merebut kekuasaan dengan kekuatan sehingga dianggap
sebagal pemberontak, tidak dapat dijadikan sebagal alasan.

AI Qurthubi berkata, `Hadits ini merupakan infomasi tentang
pensyariatan bahwa tidak tejadi kapemimpinan tertinggi kecuali bari
Quraisy selama masih ada satu orang dari mereka."

Ini mengesankan seakan-akan dia cendenmg memchani berita
ini sebagai perintah.  Sementara telah disebutkan perintah tentang itu
dalam hadits Jubair bin Muth'im secara mapet ', 6;iri' q3 `£;i lj;if

(Dahulukan Quralsy  dan jangan kamu mendahuhi mereka). Hadis
ini  diriwayatkan  oleh  AI  Baihaqi.  Sementara  dalam  riwayat  Ath-
Thabarani dari hadits Abdullah bin Hanthab dan dari hadits Abdullah
bin  As-Sa`ib  disebutkan  dengan  redaksi  serupa.  Sementara  dalam
naskah Abu AI Yaman dari Syu'aib dari Abu Hurairch dan dari Abu
Bckar bin  Sulaiman bin Abi Hatsmah,  dengan jalur mzfrsa/,  bahwa
sampai  kapadanya  sama  sapcnd  itu.  Asy-Syafi'i  meriwayatkannya

pula melalui jalur lain dari Ibnu Syihab saped itu.
Sehubungan  dengan  ini  disebutkan juga  dalam  hadits  Abu

Hurairah yang diriwayatkan secara mazysf ', Phll lia j +:JS, ag +dl

(Manusia    mengikuti    Quraisy    dalam    whLsan    ini).    Hedi:ts    irii
diriwayatkan  oleh  inam  Bulchari  dan  Muslim  dalam  kitab  S#aAz.A
masing-masing melalui AI Mughirah bin Abdurahman. Imam Muslim
meriwayatkan pula dari Sufyan bin Uyainah, keduanya dari AI A'raj,
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dari  Abu  Huralrah,   dan  ini   sudah  disebutkan  pada  pembahasan
keutanaan  Quraisy.  Selaln  itu,  inam  Muslin  meriwayatkan  dari
Hammam,  dari  Abu Hurairah,  dan Ahmad  dari  Abu  Salamah,  dari
Abu Hurairah dengan redaksi serupa, hanya saja disebutkan,   lin g9

jfylfu\q.adaurmanini).

Hadits pendukungnya diriwayatkan oleh iran Muslim  dari
Jabir  dengan  redaksi  serupa  dengan hadits  pertama;  Ath-Thabarani
dari hadits Sahal bin Sa'ad; Ahmad dan mnu Abi Syaibch dari hadits
Muawiyah;   AI   Bazzar   dari   hadits   Ali;   dan  Ahmnd   dari   hadits
Abdullah bin Abi Huzail, dia berkata:  jzi ;? :}i3 'J6 ijjfa.I izjdi ire tl'
'idi.*#,+ja°ifaca;9jj€;;d}fyi'ii£:ji;q'*;jg£<P'J!':+!13+i

ai;s6*£j:'jjifili3±iaij±&i'ijl3'i::+{tj:ii:upa.i}ij;:£

(Ketika  Munwlych  datang  ke  Krfuh  maka  seorang  laki-laki  .dari
Bakar bin Wa`il berkata, "Jika Qprraisy tidak berhenti maha aku akan
menyerahkan urusan ini kepada mayoritas Arab dan selain mereka. "
Amr  bin  AI  Ash  berhata,  ``Enghaac  telch  berdusta,  aku  mendengar
Rasulullah SAW bersabda, ` Quraisy adalah pemimpin manusia '. ")

Ibnu  AI  Manayyar berkata,  `Tenetapan dalil pada hadits  itu
bukan   dari   sisi   pengkhususan  penyebutan   Quraisy.   Karena  bila
demikian   masuk   kapada   mqrtyefm    /ogab    (makna   implisit   dari

penyebutan satu mama). Sementara ma#wm Jagab tidak bisa dijadikan
sebagai  dalil  menurut  para  peneliti.  Hanya  saja  dalil  tadi  adalah
keberadaan mwbfada ` (subjek kalimat) yang menggumkan huruf /am

/.z.usz.);¢A   Quruf   /am   yang   menunjukkan   makna   jenis).   Karena
m#bft7da`  secara  hakikat  di  tempat  ini  adalah  kata  a/  amr  yang
menjadi  si fat baa kata /£Aczdza.  hi tidak diberi  si fat kecuali dalam
konteks jenis. Sehingga maknanya adalah pembatasan jenis unisan itu

pada Quraisy.  Ini mengesanlran seakan-akan dia berkata,  `Tidak ada
urusan kecuali pada Quraisy'. Ia sana saperti sabdanya,   ?' \i± ii:±ll
°i;iS (Syrf'ah berlakli pada barang yang belum dibagi). Meski hardi:ts
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ini  menggunakan  kalimat  bedta  tetapi  bemakna  perintah.  Seakan-
akan beliau berkata,  `Ikutlah Quraisy secara khusus'. Jalur-jalur lain
hadits mendukung hal ini.

Dapat   disimpulkan   pula   darinya   bahwa   sahabat   sapakat
menggunakan  malma  implisit  sebagai  pembatas  untuk  menentang
mereka yang mengingkarinya.  Inilah yang dijadikan dasar mayoritas
ulama,   syarat   imam   ®emimpin  tertingri)   adalah   Quraisy.   Lalu
beberapa   kelompok   membatasinya  pada   sebagian   Quralsy.   Satu
kelompok berkata, `Kapemimpinan tertinggi tidak boleh kecuali pada
keturman Ali'. Ini adalah pendapat kaum Syi'ah.

Kemudian   para   ulama   mengalami   perbedaan   dalam   hal
menetapkan    sebagian    ketunman   Ali    sebagai    pemimpin.    Satu
kelompok berkata, `Khusus bard keturman AI Abbas', dan ini adalah

perkataam  Abu  Muslim  AI  Khurasani  serta para pengikutnya.  Ibnu
Hazm   menyebutkan   bahwa   sebarian   kelompok   berkata,   `Tidak
diperkenankan kecuali  pada ketunman  Ja'far bin  Abu  Thalib'  dan
kelompok  lain  berkata,   `Pada  ketunman  Abdul  Muththalib';  Dari
sebagian  mereka  nda  yang  mengatakan,  `Tidak boleh kecuali  pada
bani Umayyin'. Sebarian lari berpendapat, `Tidak boleh kecuali pada
ketunman Umar'. Ibnu Ham berkata, `Tidak ada dalil bagi satu pun
di antara kelompok-kelompok itu' .

Kaum  Khawarij  dan  sekelompok  Mu'tazilch  berkata,  `Bisa
saja imam ®eminpin tedngri) bukan Quralsy. Bahkan yang berhck
memegang kapenimpinan adalah yang menegakkan kitab Allah dan
Sunnah,  baik  dia  Arab  atau  Ajam  (non  Arab)'.  Dhirar  bin  Amr
berlebihan  hingga  behata,  `Mengan8lrat  pemimpin  selain  Quraisy
lebih utama karena lebih sedikit keluarganya maka jika men)inpang
mudch menuruhkarmya'.

Abu Bakar Ibnu Ath-Thayyib berkata, `Kaum muslinin tidek
menggubris pendapat  ini  setelah ke-sAaAz.A-an hadits,  +i.~j  i?  i:givl

¢ara pemimpin  berasal  dari suku Quraisy). Ka:^]m "us:limin tctch
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mempraktekkannya  dari  nasa  ke  masa  dan  telah  ada  ijma'  untuk
bapegang kapadanya sebelum ada perbedaan."

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   perkataan   Dhirar   itu   telah
dipraktekkan   sebelum   ada  yang  menjadi   khalifch   dari   kalangan
Khawarij di inasa bani Umayyah saperti Qathari, fitnah mereka terus
berlangsung   lebih   dari   20   tahun   hingga   dimusnahkan   oleh   AI
Muhallab  bin  Abi  Shufrah.  Demikian juga  ditemukan  orang-orang

yang   menamakan   dirinya.  sebagai    amirul   mulminin   -selain
Khawarij- di antara mereka yang menentang AI Hajjaj saperti Ibnu
AI Asy'ats. Gelar lchalifah digunakan juga oleh sebagian penguasa di
beberapa wilayah padahal  mereka bukan ketunman  Quraisy saperti
bani  Abbad  dan  lainnya  di  Andalusia  dan  Abdul  Mukmin  serta
ketunmannya di wilaych Maroko seluruhnya. Mereka itu sama dengan
kaum Khawarij dalam hal ini tapi tidak mengatakan saperti pendapat
mereka dan tidak pula mengikuti madzhab mereka. Bahkan mereka ini
temasuk ahlus surmah dan mengajak kepada ahlus sunnch.

Iyadh berkata, "Persyaratan imam ®emimpin tertinggi) berasal
dari Quraisy merupckan madchab kaum muslinin secara keseluruhan.
Mereka bahkan memasukkanya dalam hal-hal yang telah disepakati.
Sampai-sampai    tidak    ada    nukilan    dari    kalangan    salaf   yang
menyatakan   bahwa  .mereka   menentangnya   dan   saperti   itu  juga

pendapat    generasi    selanjutnya    di    selumh    negeri.    Sedan9kan
penentangan dari kaum Khawarij dan mereka yang sapakat dengannya
tidak  diperhitungkan  karena  tidak  sejalan  dengan  pendapat  kaum
muslimin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mereka yang menukil ijma' perlu
menakwilkan  apa yang  disebutkan  dari Umar dalam hal  itu.  inam
Ahmad telah meriwayatkan dari Umar melalui sa#od para periwayat
tsz.gaAbahwadiaberkata,i±i;=1lJ6:I;;aj!iJdiiJ33i3;(/z.haoha

ditemwi   ajalha  dan  Abu  Ubaldch  masih  hidup  maha   aha   ahan
menpekyuknya  sebagai  khalifah  sesudahkti`.  SeheLal  irfu  disebulkan
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redaksi hadits yang di dalamnya disebutkan,  j{f '®6 ieJ #i J3.3i a,i

I;I '3 '.slit '::ife=+) '-K:i:;i (Jika aku ditemui ajalku dan Abu Ubaidah
telch meninggal maka aha akan menunjuk MIA'adz bin Jabal sebagal
47}c]/z/¢fe   sex"dafeha).    Sementara   Mu'adz   bin   Jabal   berasal   dari
kalangan  Anshar  tidak  memiliki  hubungan  nasab  dengan  Quraisy.
Sehingga mun9kin dikatakan, bahwa baran8kali ijma' teljadi sesudah
Umar  menetapkan  bahwa  syarat  khalifah  adalah  berasal  dari  suku

Quraisy, atau ijtihad Umar telch berubah dalam masalah itu.

Dalil mereka yang tidak mengharuskan khalifah dari kalangan
Quraisy   adalah   penunjukkan   Abdullah   bin   Rawahah,   Zaid   bin
Haritsah,  Usanah,  dan  lairmya  untuk  memimpin  peperangan.  hi
tidaklah masuk kapemimpinan tertinggi sedikit pun. Bahkan falcta ihi
memberi keterangan boleh bagi khalifah menunjuk pembantu selain

Quraisy dalam masa hidupnya.

Hadits  Ibnu Umar dijadikan juga sebagai  dalil tentang tidak
mungkin  teriadi   apa  yang  dikatakan  para  ahli   fikih  dari  ulama
madzhab  Syafi'i  dan  lainnya,  bahwa  apabila  tidak ditemukan  suku

Quraisy maka lchalifch diangkat dari suku Kinan, dan bila tidak ada
maka dari anak cucu Ismail, dan bila tidak ada di antara mereka yang
memenuhi  syarat  maka  dari  kalangan  czjom  (non-Arab).  Menurut

pendapat lain,. deri suku Jurhuln, dan bila tidak maka dari ketunman
Ismall. Mereka berkata, "Hanya saja para ahli fikih menyebutkan hal
itu sesuai kebiasaan mereka yang memprediksi hal-hal yang mungkin
tebadi  secara logika.  Meski  ia tidak teriadi menurut kebiasaan atau

pun syara' ."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  orang  yang  berkata  saperti  itu
didorong   oleh   pemahamannya   bahwa   itu   adalali   berita   semata,
sementara  berita  dari  orang  yang  jujur  tidck  mungkin  menyalahi
kenyataan.  Sedangkan mereka yang memahaninya sebagai perintah
tidak butuh penakwilan tersebut.
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Kalimat, ¢3%la `Y) \:±:.'j I:;^± (Dahulukan Quraisy dan jangan

me7fdrAef/"I.nya)  dan hadits-hadits  lairmya dalam bab  tadi,  dijadikan
sebagai  dalil  keunggulan  madzhab  Syafi'i  karena  adanya  perintah
mendahulukan Quraisy dibanding selaln Quraisy.

Iyadh berkata, `Tidak ada dalil yang dapat digunakan, karena
maksud   `para   inam'   dalam   hadits-hadits   tersebut   adalah   para
khalifan, karena Nal]i SAW pemch mendahulukan Salin rna"/a Abu
Hudzaifch   dalam   menrimani   shalat,   sementan   di   belakangnya
terdapat    sejumlah    Quraisy.    Selaln    itu,    beliau    juga    pemch
mendahulukan Zaid bin AI Haritsch, Usamch bin Zaid, Mu'adz bin
Jabal,  dan Amr bin AI Ash dalam memimpin sejumlah operasi dan
ekspedisi militer, sementara dalam pasukan mereka tcndapat sejumlah.
orang Quralsy.

Namun  foam  An-Nawawi  dan  lainnya  memberi  tapggapan
bahwa dalam hadits itu terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa
kaum   Quraisy  memiliki   keistimewann   atas   yang   lain.   Sehingga
mun8kin  saja  dijadikan  sebagai  dalil  untuk  mengunggulkan  Asy-
Syafi'i atas yang lain. Orang yang berdalil saperti ini tidak bermaksud
mengatakan keutamaan itu hanya pada Quraisy. Nanun mereka hanya
ingin   mengatakan   bahwa   Quraisy   temasuk   salah   satu   sebab
keutamaan.  Sebagaimana  di  antara  sebab  keutamaan  adalah  wara',

pemahaman, ahli AI Qur`an, usia, dan lairmya. Dua orang yang sama
dalam semua perkara itu, bila salch satunya memiliki keistinewaan
dalam satu perkara yang tidak dimiliki sahabatnya, maka dia menjadi
lebih  unggul   darinya.   Dengan  demikian  memang  benar  berdalil
dengan  hadits  itu  untuk  mengunggulkan  Syafi'i  atas  orang-orang
serupa  dengannya  dalam  hal  ilmu  dan  agama  dari  selaln  Quraisy,
mengingat    Syafi'i    adalch    Quraisy.    0leh    karena    itu,    cukup
mengherankan perkataan AI Qurthubi dalam kitab i4/ M%/Ez.in ketika
menyebutkan  apa  yang  disebutkan  Iyadh,   `Mereka  yang  berdalil
dengan hadits-hadits ini untuk mengunggulkan Syafi'i telah ditinpa
kelalaian dan dihinggapi kefanatikan yang membingun8kan'."
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Mun8kin yang menimpa AI Qurthubi saat itu adalch kelalaian
lantaran tidck memahahi  dengan balk maksud orang  yang berdalil,
dan ilmu yang sesungguhnya hanya milik Allah.

3. Paha]a Orang yang Menetapkan Keputusan Berdasarkan
Hikmah

. 6jiLio, ap ap'jfj &i ji9f 1; +£=±; i` #3 :jiL€ rfu

Berdasarkan  firman  Allah,   "Bczrangsz.ape  fz.dczk  mem«Jasha»

perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah
ora7Ig-o7.¢#g/tzsz.fr. " (Qs. AI Maa`idah [5] :  47)

Jj :]j a, # if
i, :ul iiJ `L#!,

• ut€3 fa u±; fa: ink>
7141. Dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda,

`Tidak  ada  kedengkian  kecuali  pada  dua perkara;  seseorang yang

diberi   Allah   harta   lalu   dibelanjakannya   dalam  kebenaran,   dan
satunya   lagi   adalah   orang  yang   diberi   Allah   hikmah   lalu   dia
menetapkan keputusan dengannya serta mengof arkannya ' . "

Keterangan Hadits :

(Bab pchala orang yang menetapkan kaputusan berdasarkan
fez.frocczfa/.  Kata  pahala  tidak  tereantum  dalam  riwayat  Abu  Zaid  AI
Marvazi. Kalaupun dikatakan bahwa kata itu ada maka dalam hadits
di  atas  tidak  ada  peckara  yang  menunjukkan  kapadanya.  Mungkin
diambil dari konsekuensi pemberian izin untuk mendanbakan seperti
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orang  yang  menetapkan  hukum  berdasarkan  hikmal.   Karena  ini
menunjukkan   adanya   keutanaan   baginya.   Sementara   apa   yang
diketahuimeriilikikeutamaanmakaakanmendatangkanpchala.

'ej*d.i*ap'j6&i'|}Pifu;tz={iP'b£3:jfu€?,j},rBerdfls¢rha»

firman  Allah,  ``Barangsiapa  tidak  nemutuskan  menurut  apa  yang
diturunkan Allah, maka mereha itu adalah orang-orang i;asik. ") Sisi

penetapan  dalil  dari  ayat  untuk judul  bab,  bahwa  teks  hadits  ini
menunj.ukkan bahwa orang yang menetapkan kaputusan berdasarkan
hikmah  adalah  texpuji,  hingga  tidak  mengapa  seseorang  berharap
mendapatkan hal yang sama, agar dia memperoleh pahala dan nana
hainm.   Logikanya  bahwa   orang   yang   tidak   melakukan  hal   itu
merupakan  kebalikan  dari  orang  yang  mengeriakannya.  Sementara
ayat  telah  menegaskan  bahwa  ia  adalah  fasik.   Perbuatan  Imam
Bukhari    yang    berdalil    dengannya    menunjukkan    bahwa    dia
menguatkan pendapat kalangan  yang mengatakan bahwa ia berlaku
umum   bagi   ahli   kitab   dan  juga   kaum   muslimin.   Ibnu   At-Tin
meriwayatkan  dari  Ad-Dawudi  bahwa  Imam  Bulchari  membatasi
menyebut    ayat    ini    tanpa   mengutip    ayat    sebelumnya   karena
menganalkan   pendapat   mereka   yang   mengatakan,   "Dua   ayat
sebelumnya   tunm   berkenaan   dengan   orang-orang   Yahudi   dan
Nasrani."  Tetapi  Ibnu At-Tin memberi  sanggahan bahwa tidak  ada
orang  yang berpendapat  demikian.  Dia berkata pula,  "Redaksi  ayat
menunjukkan apa yang dia katakan. "

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  apa  yang  dia  nafikan  temyata
dinukil  secara  akurat  dari  sebagian  tabiin  saperti  dalam  tafsir  Ath-
Thabari  dan  lainnya,  dan bisa saja dikatakan bahwa ketiga ayat itu
meski   sebab   tururmya  berkenaan  dengan  ahli   kitab,   akan  tetapi
maknanya yang umum mencakup pula selairmya. Hanya saja, ketika
telah baku dalan syariat bahwa pelaku dosa besar tidak disebut kafir
dan tidak pula zhalim, karena zhalim ditafsirkan dengan  arti  svirik,
maka tinggallah si fat ketiga, karena itulah Imam Bukhari membatasi
dengan mengutipnya saja.
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Ismail   AI   Qadhi   dalam   kitab   4Aham   4/   gzfr`am   setelal
menyebutkan  perbedaan   tentang   itu  berkata,   "Makna   lahir   ayat
tersebut  menunjukkan  bahwa  siapa  yang  melakukan  seperti  yang
mereka   lakukan   dan  mengada-adakan  hukum   yang  bertentangan
dengan  kitab  Allah  lalu  menjndikannya  sebagai  dz.»  qukum  baku)
maka  apa  yang  berlaku  pada  mereka,   saperti   ancaman,  berlaku

padanya, baik dia sebagal hakim atau bukan hakim."

Sementara   Ibnu   Baththal   berkata,   `Makna   implisit   ayat
tersebut menyatakan,  bahwa orang menetapkan hukum berdasarkan
apa yang diturunkan Allah, mcka dia berhak mendapatkan ganjaran
yang  besar.  Hadits  ini juga  menunjukkan  bolehnya  menyainginya.
Konsekuensinya, ia merupakan amalan paling mulia dan agung yang
digunakan  mendekatkan  diri  kapada  Allah.  Hal  ini  diperkuat  oleh
hadits Abdullah bin Abi Aufa yang diriwayatkan secara mazgiv ',  a &1
°jri .I  a  Sfi\  (Allah  bersama  qadhi  selana  dia  belum  berla)ou

czfro»g). Hadits ini diriwayatkan Ibnu AI Manayyar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits itu -diriwayatkan juga oleh
Ibnu Maj ah dan At-Tirmidzi nanun dia menganggapnya gftarz.b, tetapi
di sisi lain hadtis tersebut dinyatakan sAaAz.A oleh Ibnu Hibban dan AI
Hakim.

Imam   Bulchari   meriwayatkan   hadits   dalam   bab   ini   dari
Abdullah, dari Syihab bin Abbad, dari Ibrahin bin Humaid, dari Qais.
Syihab bin Abbad adalal Ibnu Umar AI Abdi, Ibrahin bin Humaid
adalah Ar-Ruwaisyi, Ismail adalah Ibnu Abi Khalid, Qais adalah Ibnu
Abi Hazim, dan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. Para periwayat hadits
ini semuanya adalah ulama Kufch.

':3J+   a   ±3JL   JS   (Menbinasakannya   dalan   kebenaran).

Malrsudnya, menginfakkannya dalam kebenaran.
`a=±? ^h\ 'o®S{  I+T')  (Satunya lagi  diberi Allah hikmah). Dalam

riwayat   lbnu   Uyainali   dari   Ismail   bin   Abi   Khalid   yang   telah
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dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu disebutkan,   a» 3e-ff :)i3J
'-i±*\    (Seorang    laki-laki    yang    diberi    hikmah    oleh    Allah).

Penjelasannya sudah diulas sebelumnya secara lengkap di tempat itu,
dan bahwa maksud  `hikmah'  adalch AI Qur`an seperti yang terdapat
dalam  hadits  Ibnu  Umar,  atau  mun8kin juga  lebih  luas  malmanya
daripada itu. Batasannya adalch apa yang meli9halangi kebodohan dan
mencegch perbuatan burck.

mnu AI Manayyar berkata,  `Maksud Aasad dalam hadits. ini
adalah  men9harapkan  nikmat  pada  orang  lain  tanpa  menginSnkan
nikmat  itu  hilang  dari  pemiliknya.   Lalu  penafian  padanya  tidak
bermaksud   secara  hakikat  karena  jika   demikian  bisa  menyalahi
kenyataan.  Karena manusia telah melakukan Aasad pada selain dua

perkara ini dan gAzbzAOA (mendanbckan) orang-orang yang memilihi
selain kedua si fat itu. Dengan demikian pemyataan itu bukan dalam
konteks  berita.  Bahkan  yang  dimaksud  dengannya  adalah  hukum.
Artinya, pembatasan tingkatan yang tinggi dari gflz.bfAaA ada pada dua

perkara ini.  Seakan-akan dikatakan, bahwa keduanya adalah perkara
paling mendekatkan diri kapada Allah yang patut manusia melakukan
gfoz.bfAaA   karenanya.   Bukan  berarti   penafian  gfez.bzAaA   dari   selaln
keduanya.  Dengan demikian ia masuk kapada majaz pengkhususan.
Artinya, tidak ada gAz.bfAaA yang sempuma pchalanya selaln gAz.bfAOA

pada kedua perkara ini."

AI  Karmani  berkata,   "Kedua  perkara  yang  disebutkan  di
tempat  ini  adalah gfez.bffoaA  dan  bukan  Aasad  (dengki).  Akan  tetapi
terkadang masing-masing  salch  satu  dari  keduanya digunakan pada
tempat  yang  laln.  Atau  maknanya,  tidak  ada  hasad  kecuali  pada
keduanya. Lalu Aalsad yang ada pada keduanya ini tidaklah dianggap
sebagai  Aasad  dalam  arti  yang  sebenamya.  Hal  ini  sama  dengan
fiman Allah dalam sural Ad-Dukhaan ayat 56,  3! '-3]®1 \€j 6jjjii ¢

i fr\ '-2f iJ)  (Mereka tidak akan merasakan mati ;i dcLlannya kecueli
matt di dunia) . "
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Dalam hadits ini terdapat anjuran memberikan hak peradilan

pada   seseorang   yang   memenuhi   syarat-syaratnya   dan   memiliki
kekuatan melaksanakan kebenaran serta memiliki penolong, karena ini
termasuk anar makruf, menolong orang yang dizhalimi, memberikan
hak, kepada  yang  berhck,  mencegah  perbuatan  orang  yang  zhalim,
serta memperbaihi hubungan sesama manusia, dan semua itu termasuk
fHg¢mib  (sarana mendekatkan  diri  kapada Allah).  0leh karena itu,

jabatan ini dipegang oleh para nabi dan orang-orang sesudah mereka
dari khalifah yang menberi petunjuk. Dari sini pula mereka sapakat
bahwa ia termasuk fardhu kifayah, sebab urusan manusia tidck akan
stabil tanpa keberadaannya.

inam  AI  Baihaqi  meriwayatkan  melalui  s¢7!ad  yang  kuat,
"Sesungguhnya Abu Bakar ketika memegang tampuk khilafch maka

dia  memberikan  hak  peradilan  kepada  Umar."  Dia  mengutip  pula
melalui sa7zad lain yang juga kuat bahwa Umar mengangkat Abdullch
bin Mas'ud untuk mengurus masalah peradilan.  Umar menulis pula
kepada para pembantunya, "Jadikanlch orang shalih di  antara kanu
untck memegang peradilan  dan  cukupilah  kebutuhan  mereka."  Dia

juga  mengutip  melalui  sa7fad  lain  yang  tidck  terlalu  kuat  bahwa
Muawiyah  pemah  bertanya  kapada  Abu  Ad-Darda`  yang  saat  itu
menjabat  qadhi  di  Damaskus,  "Siapa  yang  memegang  jabatan  ini
sesudahmu." Dia berkata,  "Fudhalah bin Ubaid." Mereka itu semua
adalah  sahabat-sahabat   senior  serta  orang-orang  utama  di   antara
mereka. Hanya saja sebagian mereka menjauhkan diri dari jabatan ini
karena khawatir tidak mampu mengembannya dan tidak  ada  orang
yang membantunya.  Terkadang urusan menjadi  simpang siur di saat
jabatan  qadhi  dipegang  orang  yang menimbulkan  kerusakan  ketika
brang-orang shaleh menolak menj adi qadhi.

Sikap  menolak menjadi  qadhi  hanya berlaku  saat  ada orang
lain  yang  bisa  meman8kunya.  01eh  karena  itu,  para  ulania  salaf
menahan  diri  untuk  menjadi  qadhi  dan  menjauh  darinya  ketika
diminta.
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Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  apakal  orang  yang
memenuhi syarat qadhi dan memilihi kekuatan mengemban tugasnya
lebih  dianjurkan  untuk  menjadi  qadhi  atau  tidak?  Pilihan  kedua
merupckan pendapat mayoritas karena jabatan ini  sangat rawan dan

penuh tipu daya.  Apalagi telah disebutkan beberapa  ancaman keras`
bagi  orang  yang  menyimpang.  Sebarian  ulama  berkata,  "Apabila
seseorang termasuk ahli ilmu dan tidak menjadi tempat untuk belajar
sementara dia temasuk orang yang butuh, 1alu j. abatan qadhi memiliki
sumber rezeki  yang tidck harap  maka dia lebih  dianjurkan  unfuk
memegang j abatan qadhi agar orang-orang kembali kepadanya dalarn
memutuskan    hukum    sesuai    kebenaran    dan    ilmunya    menjadi
bemamfaat.  Tetapi bila dia seorang  yang masyhur maka  dia lebih
dianjurkan  untuk  bergelut  dengrn  ilmu  dan  fatwa.  Sedangkan bila
dalam negeri itu tidak ada orang yang menjal)at sebagai qadhi, maka
dia  harus  menjadi   qadhi  karena  tugas  tersebut  temasuk  /&7it7%zf
#/¢yaA. Dimana jika tak ada orang lain mampu menunaikannya maka
menj adi/¢rdfoef az.# bagi satu-satunya orang yang mampu.

Diriwayatkan dari haam Ahmad, dia berkata, "Jika orang itu
menolck menjadi  qadhi maka tidak berdosa karena dia tidak wajib
selama membawa mudharat bard dirinya,  terutama bagi  orang yang
tidak   dapat   menegakkan   kebenaran   lantaran   kezhalinan   yang
merajalela."

4. Mendengar dan Taat kepada Imam selama Tidak dalam
Kemaksiafu

# &i j= a" ]ji,; Jj  :'j6 if ai 'g±j qu,G Lrf: Lrjrf if
.±3iii3.0`;:5ii*;±:fa:);=i,0!3i;±i3i;::,i:*3

-,
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7142. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, ``Rasulullah SAW
belskeda,  `Dengar  dan taatlah,  meshipun  secirang budak Habasyah
dingkat  menjadi peminpin  halian,  seakan-akan  kapalanya  anggur
kering,.„

c5iJ ;  :#3 # &1  jfa £L#l  J6  :J15' 3+.j±' ulG Lrf:I L£
¢,,

::,Jig i:;;, i±,li±jl 'ej\::f lif :r:j' L9¢ t:;4j; ii,i; 1±±. gj¥i
Z]

•fro6 a± '.G

7143. Dari Ibnu Abbas, dia meriwayatkannya seraya berkata:
Natoitoj\   SAW   bef [salode,   "Barangsiapa   melihat   dart   pemimpinnya
sesuatu  yang  tidak  disukalnya,  rna,ka  hendaknya  bersabar,  karena
sesungguhaya  tidak  ado  seorang  pun  yang  berpisah  dari jamaah
barang  satu jenghal  lalu  meninggal,  keouali  dia  meninggal  dalam
keadaanmatijahiliyah."

a;iji  :'jj i3 ,{fa &i jfa 9L5£i Lf i± &i 'g>; }i # if
c,:i=±+ ;i£ |' a .;J3 Si+i c±! tr!:=j°i :|oi jf kdi,i

.afus y3 aL % 33# ;i
7144.  Dari  Abdullah  RA,  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda,

"Mendengar  dan  tact  kapade  seorang  ®emimpin)  muslim  berlaha

dalam hal yang disukal dan tidak disukal, sela:rna peninpin wi tidak
menyuru,h melakukan kemaksiatan. Apabila dia menyanh melakukan
kemaksiatan maha tidak bolch didengar dan ditaati. "
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:i::. `:fu:JL i3 9S a, j= £L#, ,tj;i :'J6 i= a, ,g>J .L# i;
*`f :]jJ # 'Lri c:j*£ .jf *;fj ,Li9fy, * ie; #
•L=> :,Jj .i, :,J'j gjJ=±J£ `oi #3 # a, j= Sj£, Zi is
.,

th ,j± .fr3 *.foj3f3 fr pe ii' ife
:;;i::i 'J6 {Li;:i j; ;i±::i :i::; i£ Jj;Gull ijfi lift .ijof)8

'                                                                 ,                         ,

* I:=$ 9\{I±isf tji3i ir I;i3 +i 3fe &i jis ¢L#` Gtj€ Lì,,,

+i 3fa &i j± gi5=ii, fi; ti=2i :£3 t;di
.,Ljj;i®i j isdri L¢! tiij fe iji+

7145. Dari Ali RA, dia berkata: Nabi SAW pemah mengirim
suatu  pasukan  dan  mengan8kat  seorang  laki-laki  Anshar  sebagai

pemimpin  mereka.  Beliau  kenudian  memedntahkan  mereka  agar
menaatinya.  Lalu  ketika  laki-lald  itu  march  terhadap  mereka,  dia
berkata,  "Bukankah  Nabi  SAW  telah  memerintahkan  kalian  untuk
menaatiku?"    Mereka    berkata,    `Benar."    Dia    berkata,    "Aku
mengharuskan    kalian    untuk    mengumpukan    kayu    bakar    dan
menyalakan    api,    kemudian   masuklah   ke    dalamnya."'   Mereka
kemudian  mengumpulkan  kayu  bakar  dan  menyalckan  api.  Ketika
hendak  masuk,  mereka  berdiri  saling  memandang  satu  sana  lain.
Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya Kami mengivnlti Nabi SAW
untuk  melarikan  diri   dari  neraka  (api).   Lalu  apakah  kita  hanis
memasulrinya?"  Ketika  mereka  dalam  keadann  saperti  itu  api  pun

padam  dan  kemarahan  laki-1ald  tersebut  telah  reda.  Peristiwa  itu
kemudian  diceritakan  kapada  Nabi   SAW  maka  beliau  bersabda,
"Sekiranya  mereka  menasu,kinya  maka  mereka  tidak  akan  keluar

dainya   selananya.   Sesungguhnya   ketaatan   itv   berlaku   dalam
perkarayangmakrrf"
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Keterangan Hadits:

q3ab mendengar dan taat kepada iman selama bekan dalan
frfae»fczksfa¢cz#/.   Imam  Bulchari  mengaitkannya  dengan  kata   `iman'

®eminpin tertin'ggi) meski dalam hadits-hadits tadi terdapat perintah
ttaat untuk setiap pemimpin walau bukan imam, karena letak perintah
taat  kapada  pemimpin  adalah  hendaknya  perintah  itu  datang  dari
rmnanGrenrinxpin).

Pada bal] ini inam Bukhari menychuckan empat ha¢its, yaitu:

Pdrrirmf a hadits Anas bin Malik RA.
';)g;a:°b+.')\}±;if)l}L:A;),(Dengardantaatlchmeskipundiangkat

in+„enjadl.    pemfxpfro).    Maksudnya,    meskipun    dianglrat    menjadi

pemimpin  tertingi  bagi  kamu,  atau  diangkat  menjadi  pembantu
ppeminpin  tertingri,  saperti  imam  shalat,  atau  petngas  zakat,  atau
komandan   pasukan.   Di   inasa   Khulafa   Ar-Rayridin   ada   yang
memegang   ketiga   peckara   itu   dan   ada   pula   yang   memegang
schagiarmya sat a.

{gf fflia!haDt£). Maksudnya, berasal dari Hal]asyah (ethiopia).
Pada pembahasan shalat dalam bab iran seorang budak, disebutkan
hadits  yang  berasal  dari  Muhammad  bin  Basysyar,  dari  Yahya  AI

Qaththan,  :±{>  ;)9i=l  P!3  lji±i3  `ji::.!  (Dengr[r d¢#  f¢afhafa  ke/I.a#

meskipun  yang  menjadi  peminpin  adalah  orang  Habasyah),  lalM
setelah  satu bab  dischutkan pula hadits  dari  Ghundar  dari  SyuThah
dengan redaksi, ;gia}, }'3 gfrj a;:.i :S d;q,ir.3 ;;is &1 j=p :gpt `J6

0Jabi   SAW  bersabda  kapada   Abu  Dzar,   "Dengar   dan   taatlah
meskiprn   terhadap   pria   dari   Habasyah.")   Irmm  M:ushi:im  juga
meriwayatlcan dari Ghundar, dari Syu'bah, melalui s¢7zad lain hingga
Abu Dzar, bahwa ketika dia sanipai ke Ral]adzali, temyata di sana ada
seorang budak sedang menginani mereka, tfoa-tiba budak itu mundur
karena Abu Dzar, maka Abu Dzar bedrata,  d3}£  i;tp3i (Kckasz.Afaf
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fe/aA berwasz.af fafpndafu).  Ialu disebutkan redcksi hadits saperti di
alas.

Dari riwayat ini tanpak rahasia penyebutan Abu Dzar secara
lthusus.  Namun  disebuthan  dalam  hadits  lain  perintah  tentang  itu
secara umum.  Imam  Muslin mengutip  pula dari  hadits Ummu AI
Hushaln,  il fES; *ijii -¢ i<±> Jgaf }`3 I;±i3 ljiii.}rDengrndA
dan   taatlah   mesklpun   seoro[ng   budak   yang   merlurttun   kanu-
berdasarkan kitab Allah diangkat untuk meminpin haTrm).

-a;i:) 'Efk) .tits  (Kapalanya tampak sapeTti anggur kering). KZTfa

zabz.zbaA  adalal bentuk jamck dari  kata zabz.z.A  yang  artinya  sejenis
makanan yang dibuat dari anggur setelah melalui proses pengeringan.
Hanya  saja  kapala  pria  Habasyah  itu  diserupakan  dengan  anggur
kedng karena terpilih dan wamanya hitam. hi adalah perumpamaan
untuk menunjukkan kerendahan dan keburukan rupa serta sikap tidak
memperhitungkan.  Penjelasan  hadits  ini  sudah  dipapackan  secara
len9kap pada penbahasan tentang shalat.

Ibnu Baththal menukil dari AI Muliallab bahwa dia berkata,
`Redaksi,  I:)i;!?iJ  I:iii:.I  (de7zgrr/ch  dan  fz7af/aA)  tidck  mewaj.ibkan

bahwa yang mengan8kat budak itu bukan inam dari Quraisy. Hal ini
didasarkan   pada   penjelasan   sebelumnya   bahwa   kapemimpinan
tednggi  hanya  ada  pada  suku  Quralsy.  Umat  juga  telch  sapckat
bahwa kapemimpin tertinggi itu tidak bisa dipegang oleh budak."

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   munghin   dia   disebut   budck
berdasarkan kondisinya sebelLm dimerdekakan, dan semua ini hanya
berlaku  dalam kondisi  normal.  Apabila  ada budak  dalam  arti  yang
sesungguhnya  merebut  kekunsaan  dengan  menggunakan  kekuatan
mcka  menaatinya  merupakan  kewajiban  dalam  rangka  meredakan
fitnah   selama   tidak   memerintahkan   kenaksiatan   saperti   telch
disebutkan penjelasannya. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah

apabila pemimpin tertinggi mengan8kat budak Habasyah memegang
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pemerintahan di suatu negeri maka wajib ditaati, bukan berarti budak
itu menj adi pemimpin tertinggi.

Al rmaththabi berkata, "Terkedang dibuat perumpamaan yang
tidak ada dalam realita." Maksudnya, ini ndalah salali satu dari perkara
tersebut.    Tuj.uan    disebutkan    budak    Habasyah    adalah    Sebagai

penekanan terhadap perintah untuk taat meskipun tidak terbayan9lran
secara syara' , dia memegang pucuk penerintahan.

iKedzl¢, hadits Hammad.

9±:jJ£  @z.a merz.wayazha#»)/aJ. Ini semakna dengan pemyataan,
`Dari  Nabi  SAW."  Hal  ini  sudah  disebutkan  pada  barian  awal

pembchasan , fitnah   melalui   Abdul   Warits,   dari   AI   Ja'ad,   dan
kandungarmya juga sudah diulas di tempat tersebut.

]Kedg¢, hedits Abdullah.
'of') .¢+i  \:.a,  a)alam  hal  yang  disukai  dan  tidak  disukai).

Dalamn:wayatAbuDzardisebutkan,6jJi.lr+i\;j@a/amAa/y¢ng

disuhai atou tidak disukal).

?;SL-. ®+i .*  G  (Selama  tidak  diperwiah  untuk melakukan
kemczdsz-af8»/.   hi  menbatasi  pemyataan  global  dalam  dua  hadits
sebelumnya   tentang   perintah   untuk   mendengar   dan   taat   meski
terhadap pria Habasyah,  serta perintah bersabar atas kebijakan yang
tidak  disukai  dari  pemimpin,  sekaligus  ancanan  berpisch  derigan

janach.
'336 'Y) 'a±:. 'st -9;giL±. 'jjA ri5S (Apabila diperintah melakukan

maksiat  maka  tidak  boleh  didengar  dan  ditaatidy. M:alfs;ndnya, tidck
wajib  mendengar  dan taat,  bahkan  haram bagi  siapa  yang mampu
untuk tidak melakukannya. Dalam hadits Mu'adz yang diriwayatkan
inam Ahnd disebutkan,  &1  Sj?Z; P' :i}, is6  q  prz.ddt ado *ef&af&»

bagi  orang yang tidak taat  kapada  Allah).  Dia, rued:wayaflfan fuga
bersama  AI  Bazzar  dari  hinits  horan  dan  AI  Hakan  bin  Amr  AI
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Ghifari dengan redaksi, &1 3;£ii j ii6 'Y /Tz.dck ado fefaafan da/am

r4»gha bermadsz.af faapada 4/7ch/.  Sa»ad hadits ini kuat.  Sedan8kan
dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang dinukil Ahmad dan Ath-
Thabarani disebutkan, jfa' al jai bi|, ii6  i  /rz.dck add fefaato»
bagi yang bermaksiat kepada AIlch ta'ala).

Pembahasan  tentang  ini  telah  diulas   secara  detail  ketika
membicarakan hadits  Ubadah tentang pedntah  mcndengar  dan  taat
sehubungandenganredaksi,G.13!'¢}lJ}'bi]!/Kecng/I.ha/I.a»me/I.Aaf

fefagiva»  yB»g   nyror¢/,   sepingga   tidak   perlu   diulangi   kembali.
Masalah   dinaksud   tendapat   pnda   pembchasan   tentang   fitnah.
Rin8kasnya,  peminpin  dipecat  dengan  sebab  kekufuran  menurut
ijma'. Wajib bagi sedap muslin melakukan hal itu. Bagi siapa yang
memililri kekuatan melakukannya maka dia akan memperoleh pchala.
Sedangkan orang yang larut di dalanmya mcka dia akan memperoleh
dosa.  Orang yang tidak mampu melakukan apa pun maka dia wajib
bethijrah dari negch tersebut.

jKcemptry hadits Ali.

?REftyl'ct.*i.rfe'ft)(MengangkatseoranglakLlakiArshar
sehagzzz. pemz.mpz.» afus mereha/.  Perkara ini dan tanggapan terhadap
mereka yang menganggap kelini periwayatnya telah dijelaskan pada
pembahasan tentang paperangan.

IJu` ljl!J6 ¢emndz.an ny8Jrfu»/ch apz). Demikian redaksi yang

tereantum   di   tempat   ini.   Penjelasannya   sudah   dipaparkan  pada
pernbahasan   tentang   papcmngan.   Ada   yang   mengatakan   bahwa
pemimpin mereka marah terhadap mereka lalu berkata, `Nyalakanlah
api.':

blii ff?ndamJ. Kata «a7»ada[f disebutkan dengan huruf ffia `

dan harakat/zzftich pada huruf mz.in. Pada sebarian riwayat huruf mz.in
dibed  harakat  facrsraA.  Tetapi  versi  ini  tidak .dikenal  dalam  bahasa
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seperti dikatakan Ibnu At-Tin. Dia berkata, "Makna frfecz7"¢daf adalah
reda nyalanya meskipun belum padan baranya. Apabila telah padan
maka disebut Aa7„odaf. "

rs¢  \jr+  a  C`fsi  .i  (Kalou  mereka  memasukinya  mcka

mereha   Zz.daft  fre/#crr  drrz.#);a/.   Ad-Dawudi   berkata,   "Maksudnya,
keluar dari api tersebut, karena mereka mati terbakar di dalamnya dan
tidak keluar darinya dalan keadaan hidup-hidup.  Kata 7zaar (api) di
sini  bukan  bermakna  neraka  Jahanam.  Bukan  pula  berarti  mereka
kekal di neraka. Karena telah disebutkan dalan hadits syafaat,  ir £J3t€£

?ti;:i  Jf  };  J\±;p  gjs  e  66'  *  jdl  tHha#  fre/«a!r da7.z.  72er¢fap  o7~a#g

yang  di  dalam  hatinya  ado  keimanan  sebesar  bijian). Trii tefrrn:asurk
kata-kata  sindiran  yang  terpuji."  Maksudnya,  ia  disebutkan  dalam
konteks pencegahan  dan  ancaman agar orang yang mendengar bisa
memahami  bahwa  orang  yang  melakukan perbuatan  itu  dikekalkan
dalam  neraka.  Namun  maksudnya  bukan  makna  sebenamya  tetapi
sekedar  memberi  ancaman  dan  menakut-nakuti.  Pada  pembahasan
tentang  paperangan  telah  disebutkan  pula  penjelasan  lain  terhadap
makna pemyataan ini.

Adapun   perkataan,   +JJi]°l   j   isdil    fuf!   (Sesw7fgg7fA»);a

ketaatan itu berlaku dalam perkara yang makrrf) te+ch di:ulas dad:am
bab   ekspedisi  Abdullah  bin  Hudzafch  pada  pembahasan  tentang

peperangan.  Sebagian  dari  pembchasannya juga  telch  diulas  dalani
tafsir surah An-Nisaa`  sehubungan dengan firman-Nya dalam  surah
ch-Nisaa`  ayat  59,  iz}  +ql  chi3  'Jjl}l  lji±iJ  &1  lji±i  /raa#.Jafr

Allah dan taatilah Rasul[Nya]  dan ulil  amri di antara kanu).  Alha

yang mengatakan bahwa peminpin itu tidak benar-benar bermaksud
memasukkan   mereka   ke    dalan   api.    Dia    sebenamya   hendck
mengisyaratkan  bahwa  ketaatan  pemimpin  adalch  wajib  dan  siapa

yang meninggalkan kewajiban tersebut maka dia masuk neraka. Jika
terasa berat bagi kamu memasuhi api itu maka bagaimana dengan api
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yang lebih besar lagi. hi mengesankan seolaholch maksudnya adalch
apabila  dia  melihat  dari  mereka kesungguhan  untuk  memasukinya,
maka dia akan mencegch mereka.

5. Orang yang Tidak Meminta Jabatan Akan Ditolong oleli AIlah

t, :iJ S a, j= `j, I Jj :]j ;;|L #, +i}, -rtf f
.q}'! 'iirj p'tr *; `€£±:i °o! dre5 .:;t;¥' jL€ fy tL+}i ap
'-:fj L#: j£ :=ii I;!3 ci€=fa 'tJfi 3jL; ,i if lab:;i .0!3

.# Ji cjJ`I piJ .±1:+; ::i; .fe ,¥ la#
7146.  Dari  Abdurrahman  bin  Samurah,  dia  berkata,  `Nabi

SA::W  bersalbdz\  inapalalmL,   ."ahai  Abddrahman,  jangan   engkau
minta  jabatan,  karema. sesungguhnya  jika  engkou  diberi  jabatan
dengan jalan memiutanya maha engkou dibuat susah dengannya, dan
j{ha  engkou  diberi  tanpa  memintanya  maha  engkou  akan  ditolong
untuk melaksandrkannya.  Jika engha:u melakuham s:raft sunpah lalu
engkou melihat yang lain leb{h balk maka tebuslah sumpahmu dan
lahikanyanglebihbalkifu'."

6. Orang yang Meminta Jal)atan Tidak Akan Ditolong o]eh AIlah

I+', J>
i; I+1, # t, :*J # a, jfa

;!3 cca'! 'L+3 p`fLj if #i
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J= S tfqu`i ,0!6 fr i# i£;f `c]:fj L|i j£ 'iLili is!3 .\{;fa
•*;i;#3

7147. Dari AI Hasan, dia berkata: Abdumahman bin Samurah
mehc.eritakan ``kapada kami,  dia berkata,  "Rasulullah SAW bersabda
kjapaidalEN,   `Wahai   Abdurahman,  jangan   engkou  minta  jabatan.
karena   sesungguhnya  jika   enghau   diberi  jabatan   dengan  jalan
memimanya maha engkau dibuat susah dengannya, ' dan jika chgkou

qiberi   tanpa   meminlanya   maka   engkou   akan   ditolong   untuk
melaksanahar[nya. Jika engkou mela]":ken suatu sumpah laha engkou
melihat yang lain lebth balk mcka tebuslch sumpchmu dan lakukan

yanglebihbaikitu'."

Kcterangan Hadits:

Gab  orang yang  tidak merhinta jabatan  akan  ditolong  oleh
4//oA/. Di dalannya disebutkan hadits Abdunahman bin Sanurah,  i

33L;¥l  J€:i /ya»g¢» engfe" mz.»fa /.abaf¢n/,  kemudian Imam Bulchari

bedratasesudahnya,`Bal]orangyangmintajal)atanmakadiserahk+an
kapadanya",   lalu  dia  menyebutkan  hadits  ini.  Penjelasan  tentang
sa!7!ad-nya   sudah   disebutlran   pada   pembahasan   tentang   kafirat
sumpch. Begitu pula dengan redaksi,  I:;i ta:;; 'l=;ij c£± j> C:di> lie
°Si S± (Jika engkou melakukan suatu sumpch la;u engkou melt;at

selainrtya lebih baik darinya maka tebuslah). Audaip\]n redcksii,   Jii:A '1

6JL£¥l  r/a«gr#haA  memz.»f¢ /.dhara»/,  demikian  yang tercantum pada

kebanyakan jalur hadits.  Sementara dalam riwayat Yunus bin Ubald
darn AI Hasan disedutkan dengan redaksi, ££S 'Y r/a!#gr# seha/I.-ha/I.

me7fgharapfacz»).  Maksudnya,  larangan  beinarap  disertal  penekanan.
Tentu   saja  larangan   `mengharap'   lebih   mendalam   dari   larangan
{meminta'.
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`€=}'!  C=jr3  /E»ghaw diser¢Aha»  fagpadrnya/.  Kata C:jr3  diberi

harakatdA'ammaApedahunifwa"danharakatfasraApadahunifha/
Kemudian huruf fa/ ini terkndang tidak diberi Jas}Jdz.d dan terkadang

pula   diberi   fa[pidz.d.   Apabila   tidak   dibed   fzzpAdz.d  maka   artinya,
dipalingkan kapnda perkara, dan siapa yang diserahkan kapada dirinya
sendiri maka dia binasa, saped yang disebutlran dalam doa,  e}S q3

ct  J)., (Dan jangan enghaL serchkan aku kepada diriku). FLdirm2it,
waha/a a/ amr I./aa/I/an artinya dia menyerahkan urusan itu kapada si
fulan.  Sedan8kan  kalinat,  wdeha/chaf,   artinya  dia  mewakilkannya
untukmenjaganya.

Makna hadits  tersebut  adalch,  barangsiapa  meminta jalbatan
lalu diberikan maka dia tidak clan ditolong karena ambisinya itu. Dari
sini   dapat  disimpulkan  bahwa  meminta  sesuatu  yang  berkenaan
dengan jatiatan adalah mahafA (tidak disukal). Maksud dalan jabatan
ini    adalah    pemerintahan,    pengadilan,    keuangan,    dan    lalrmya.
Barangsiapa berambisi mendapatkan yang denikian maka dia tidak
akan  diberi  pertolongan.  Namun  secara  lahir,  hal  ini  bertentangan
dengan  riwayat  Abu  Daud  dari  Abu  Hurairch  yang  diriwayatkan
secara "agiv ',  tiin°i as 633£ 3'ie cji ?' 3`L;i f cad:=j°i ;caj 'ij£ i;
'ft\  'th  'thife  `.'Ijr  'Cj3  .;:;:)  (Barangsiapa  memiuta  jabatan  untuk

mengadili    kaum    Muslirrim    himgga    mendapatkannya    kemudirn
keadilannya   mengalahkan   kecurangannya   maka   baginya   surga.
Tctapi  barangsiapa yang  kecurangannya mengalchkan  keadilc[rmya
maha baginya neraka).

Untuk   mengompromikan   antara   kedua   riwayat   tersebut
dikatakan, ballwa keberadannya tidak diberi pertolongan sama sekali
tidak  berkonsekuensi  bahwa  dirinya  tidak  dapat  berbuat  adil  bila
sempat  meman8hi jabatan.  Atau  kata  `meminta'  di  sini` dipahami
dengan  arti  bemaksud,  sedan9kan  pada  hadits  sebelumnya berarti
anbisi. Sementara itu telch disebutkan dalan hadits Abu Musa,   'Y uf!

FATHUL BAARI - 429



';];:+.i;fa(Sesungguhnyakamitidakakanmemberijabatankepada

oxtz»g y¢ng be7qmGz.sz).  0leh karena itu,  yang menjadi pasangannya
adalali  pertolongan,   karena  barangsiapa  yang  tidak  mendapatkan

p.ertolongan dari  Allali terhadap pekeljaamya,  maka dia tidak  akan
manpu  menunaikan pekeljaan  itu.  Sehingga  tidck patut  memenuhi

permintaannya karena diketahui bahwa suatu jabatan tidak akan luput
dari kesulitan. Barangsiapa tidak mendapatkan pertolongan dari AIlalL
maka dia mendapat kesulitan dalan pekep.aannya dan merugi dunia
akhirat.  Orang yang berakal sehat tentu tidck akan mau memintanya
sana sekali. Bahkan bila dia memiliki kemampuan lalu diberi jabatan
tanpa meminta make dia dij anj.ikan akan mendapatkan pertolongan.

AI Muhallab berkata, "Tafsir `menolongnya' telch disebutkan
dalam  hadits  Bilal  bin  undas,  dari  KhaitsamalL  dari  Anas  secara
marrw ',  J}'i S:£> 6ji };i {+i;` d'! fro £`iz±Jt g;i> 6\iai3 ;ed.I 'lJ£ *
'o'>':i,:.  Z1=   SS  ^drl   a3arangsiapa  meminta  agar  dapat  memangku

jabatan   qedhi   dengan   bantunn   orang-orang   yang   memuluskan
perm:iutaannya maka jabatan itu diserch:ken kepada dirinya sendiri.
Sedangkan  orang yang  dipaksa unrfuk memangha jabatan  itu maka
Allah     akan     menuni:nkan     kapado[nya     malalkat    yang     selalu
me/ztrzisha»»)/a/. Hadits ini diriwayatkan Ibnu AI Mundzir."

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   demikian   juga   hadits   yang
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui Abu Awanah, dari Abdul A'la
Ats-Tsa'labi.  Dia  meriwayatkan  pula bersama  Abu Daud  dan  Ibnu
Majah dari jalur Abu Awanch melalui Israil, dari Abdul A'la, tanpa
menyebutkan Khaitsamah dalam sa#ad-nya.

At-Tirmidzi berkata, `Riwayat Abu Shalih lebih sAaftl.fe."

Kemudian dia berkata dalam riwayat Abu Awanah, "Hadits ini
hasan gharib."

AI Hakim meriwayatkannya melalui Israil seraya menyatakan
bahwa  hadits   itu  sAaAz.A.   Namun   ditanggapi   bahwa   Ibnu   Ma'in
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menganggap  Khaitsamah  sebagai  pchwayat  yang  kurang  kuat  dan
melenahkan  Abdul  A'1a.  Betitu  pula perkataan  mayoritas  tentang
Abdul A'la, "Dia bukan periwayat yang kuat."

AI Muhallab berkata, "Tcrmasuk makna  `dipaksakan'  adalch
diberi I.abatan  itu  dan  dia melihat  dirinya tck  layak  memangkunya
karena pengagungan dan ketakutan akan teberumus dalam perbuatan

yang  terlarang.  Dalam  kondisi  saped  itu  dia  akan  ditolong  serta
diluruskan. Asas bagi masalal ini bahwa siapa merendah untuk Allah,
maka Dia akan mengangkatnya."

Ibnu  At-Tin berkata,  "hi  dipchami  menurut kondisi  umum,
karena Yusuf telah berkata dalam surch Yuusuf ayat 55,   ji ¢ii>!

j;)fu\  ciIrf (Jadikanlch aku bendaharowan Negara  [Mesir] ). Be;gfro

;ula S'ulainan berkata dalam surah Shaad ayat 35, \Zif d tJb3 rz)a»
a#wgertzfafacl#/aft  fagpadafai  ferajaa#/. "  Lalu  dia  berkata,  ``Mun8kin

pula hadits di atas berlaku untuk selain para nabi."

7. Ambisi Jabatan yang Tidak Disukai

j> 'Oj±+a *€! :Jj ;i3 ,4fa &i jfa 9#i 0£ ;i;f u!i *
.i=p\£jo,,`=:;,3£:±:;j°i;:i;:c3;I;;j®ii};i;11J`;j£J{;J[Y'
`,,

c#., if ifaa; c6i;ii i; ai i£ G€ii :ji: i; ill: ]j3
E|

•@'j;i.3d;fir.ffaoi#:*±cg,flo,ri*;
E`

7148.  Dari  Abu Hulalrah,  dari Nchi  SAW,  beliau bersabda,
``Sunggwh kalian clan berambisi mendapatkan jabatan, lalu ia akan

mertyadi penyesalan di Hari Kictmat, sebalkrbalk yang menyusui dan
seburmk-bunkpenyapih."
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Muhanlmad  bin  Basysyar  berkata,  "Abdullch  bin  Humran
menceritakan kepada kami, Abdul Hanid menceritakan kapada kami,
dari Sa'id AI Maqburi, dari Umar bin AI Hckan, dari Abu Huralrch,

perkataannya."

+3 ,;k &i i:, 9ijjii j> 'irs :]j ::i &i 'edJ ;i: d;i :;E|'Jj3  .&i Jjl; I: i~;i :L#}i ki 'jdi {cj,I * 9fa;3 ui

•# ira+ a -Y3 `iJ`t= a ,ii j}£ ,Y L€! :Jds .fry Zty,

7149.  Dari Abu Musa RA, .dia berkata, "Aku pemah masuk
menemui Nabi  SAW bersama dua laki-1aki dari kaumku.  Salah satu
dari< keduanya berkata,  `Berilah kami jabatan wahal Rasulullah', 1alu

yang  satunya  lagi  mengatakan  seperti  itu.  Maka  beliau  bersabda,
`Sesungguhaya kami  tidak memberikan jabatan kepada orang yang

merhintanyadantidckpulaorangyangberambisimendapatka:rmya'."

Keterangan Hadits :

a3ab ambisi jabatan yang tidak disuha{). Malts"trya., am:hisi
mendapatkan jal]atanya.  Sisi tidak disukalnya perbuatan ini  dianbil
dari keterangan pada bat sebelumnya.

-{if S! Off S€±±\ J±S °S a)ari Said AI Maqburi, dart Abu

Harczz+aA/.   Demikian  diriwayatkan  Ibnu  Abi   Dzi'b   dengan  jalur
m¢z;fit ' (disandackan kepada Nati SAW). Lalu Abdul Hamid bin Ja'far
memasukkan seorang periwayat di antara Said dan Abu Hurairah, lalu
tidak menisbatkarmya kapada Nabi SAW.  Sementara Ibnu Abi Dzi`b
lebih akurat riwayatnya dibandin8kan Abdul Hamid serta lebih tahu
tentang  hadits  AI  Maqburi.  Maka  riwayat  Ibnu  Abi  Dzi`b  yang
dijadikan  pegangan.  hoam  Bulchari  mengiringinya  dengan  riwayat
Abdul  Hamid   sebagai   isyarat  kemun9kinan  membenackan  kedua
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perkataan  itu.  Bisa  saja  ia  diriwayatlran  Sa'id  dari  Umar  bin  AI
Hakam, dari Abu Hurairah dengan jalur 7»azfgaf/ saperti yang dikutip
oleh Abdul Hanid. Ihia mchwayatkan pula dari Abu Hurairah tanpa
perantara  dengan  jalur  zmazrfef '.   Karena  ditenukan  tambahan  pada
setiap kedun riwayat itu dari Sa'id.  Scmentara riwayat mae4get/ tidak
bertentangan  dengan  riwayat  mazysf '  karma  pedwayat  terkadang
bersemangat sehingga menyandalkamya langsung kapada Nabi SAW
dan     terkadang     pula     tidak     `bersenangrt      schingga     tidak
menyandarkannya kapada Nchi SAW,

'Of¢*.*`.,(Sunggwhhalianahanberambisi).Dalamriwayat

Syababch dari  Ibnu Abi rm'b disebudran dengan redaksi,  6j±ji=.

|Hfacm me«aw¢rifacz» dz.n). Namun dia mengisyaradran bahwa riwayat
iri keliru.

63e¥l   ji  prdrdrpr#fa»  /.ahafqr»/.   Maksudnya,  masuk  di

dalannya j atafan tedngri yaitu lthilafah, dan juga jabatan yang lebih
rendah  yaitu. kapeminpinan  terhadap  sebagian  wilayah.  Ini  adalah
berita  dari  beliau  tentang  suatu  peristiwa  sebelum  itu  teljadi  dan
berlangsung saped yang belian informasikan.

-3SSSl  '{i '-aKas 'OS=;)  (Akan Trler[jadi  penyesalan  pads  Hart

Kz.czmaf).  Maksudnya,  bagi  siapa tidak melakukan  yang  semestinya
dalam   pemerintahannya.   Dalam   riwayat   Syababah   ditambahkan,
iJ:N>J   @cz»   fe"gzd»J.   Hal   itu   dipedelas   dengan   hadits   yang

diriwayatkan AI Bazzar dan Ath-Thabarani dengan sa»ad yang sAaAz'A
dari Auf bin Malik dengan redcksi,  i}£ -plis q?,U:3 tklL` qjc'3 taffro d5i

be   °S   -¥\.   c-*rfu   (Awalnya   adalah   celaan,   keduanya   adalah

penyesalan, dan ketiganya add:Ice adzab pads Hart Krdmat, kecudi
/.I.ha dz.a ber/aft. adz.//.  Dalam riwdyat Ath-Thabarani dalam kitab [4/
4asaffo dari Syarik, dari Abdullah Ibnu Isa, drri Abu Shalih, dari Abu
Huralrah -Syarik belkata,  "Aku tidak tabu beliau menisbatlrannya
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kapada Nabi SAW atau tidak-berkata,  {kl¢ laiL3iJ {klfu` q'ji i36¥l
-P¢S    'Fi   +*(ife    trF\')    Pemerintaha    owalnya    penyesalan,

pertengaharmya lilitan utang, dan akhirmya adzab pada Hart Kiamat).

Hadits  ini memiliki pendukung dari hadits  Syaddad bin Aus

yang diriwayatkan secara m¢?ysf ' dengan redaksi, klfu` \€jc'j ks^; d3i

(Awalnya adalah celaan. dan ckhirnya adalah penyesalan). Hadjlts ink
diriwayatlcan  oleh  Ath-Thabarani.  Ath-Thabarani juga  menukil  dari
hadits Zaid bin Tsabit secara marf#',   \a±*; 6iii :;J, 63e,¥l  ;;±Jl i±j}

3£90,  ii£  :;=>  rfe  3jfe  \€E>  *;  Giii *,  i3t;?i  ;;±Ji  Lj!:3  .ti3
(SebaikJ}alk    sesuatu    adalah    pemerintahan    bagi    orang   yang
mengambilnya  ses:uni haknya dan dengan  cara halal.  dan seburuk-
buruk sesuatu adalah pemerintahan bagi orang yang mengarmbilnya
tanpa ha:k,  sehingga mekyadi ke:ragian baginya pada Hart Kiamat).
Ini  membatasi  pemyataan  global  pada  riwayat  sebelumnya.  Turut
membatasinya pula riwayat Muslim dari Abu Dzar, dia berkata,  e: :'l:jj

3;kifu<3g3±*g°ii}£q;£!3tL<eitdrf;3t.Li*thf;:J6T*i=j€qi}IJ;3

q±,  SS  §fu  S.stK)  ds± cti5ji °+  (Aha  berhata,  "Wahai  Rasulullah,
tidakkah       engkou       mempekdyakanha?"        Beliou       bersabda.
"Sesunggu,hnya  engkou  lemch,   sungguh  ia  adalah  amanah,   dan

sungguh  pada  Hart  Kianat  ia  adalch  kehinaan  dan  pe:i'I:yesalan,
keouali   bagi   orang   yang   menganbilnya   dengan   haknya   dan
menunaihantanggungjowabpadanya.")

An-Nawawi  berkata,  "Ini  adalah  dasar  yang  mulia  tentang
menjauhi jabatan  terutana bard  mereka  yang  memiliki  kelemalan.
Bagi orang yang masuk dalan lingkup tersebut tanpa ada kelayakan
untuk menjabatnya den tidak berbuat  adil maka dia akan menyesal
atas hal-hal yang dilalaikarmya ketika dibalas dengan kehinaan pada
Hari Kianat. Mereka yang layak dan adil maka clan mendapat pahala
sangat besar saperti yang diindikasikan oleh berbagai riwayat. Hanya
saja masuk ke dalamnya beresiko sangat besar. 0leh karena itu, orang-
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orang  terkemuka  menahan  diri  untuk  masuk  ke  dalan  wilayah
kekusain."

a*fu°i   ,`==~:,:3   kp;ij°I   i±j;   /Sehaz.A-baz.fr  }1&»g  meyszfz.  dan

seb#"4-bw"fr )/¢#g  menyapz.A/.   Ad-Dawudi  berkata,  "Sebaik-baik

yang menyusui maksudnya dunia, dan seburuk-bunk yang menyapih
maksudnya  sesudah kematian.  Karena dia akan diperhitungkan  atas

perbuatannya.   Keadaannya   saperti   anak   yang   disapih   sebelum
masanya, sehingga hal ini menj adi kebinasaan baginya. "

Ulania laimya berkata, "Sebaik-baik yang menyusui karena ia
dapat     mendatanghan     kehomatan,     harta,     kekuasaan,     serta
mendatan8han  kelezatan  materi  yang  semu  saat  mendapatkannya.
Seburuk-buruk  yang menyapih  saat berpisah  darinya oleh kematian
atau lairmya karena tanggungan berat yang ditimbulkan."

Catatan

Pada kata {r£!  diberi tanbahan hunif f¢ ` dan tidak. demikian

pada kata ii3}. Hukum kedua kata ini, apabila pelaku m% `a#nals 0.enis

perempuan) maka boleh ditambahkan huruf ftz ` dan bolch pula tidak.
Maka dalam hadits ini terdapat nilai seni berdasarkan ketentuan itu.

Ath-Thaibi berkata, "Hanya saja kata ii;; tidak diberi huruf Ja `

karena kata air:ij.l rya!»g men)wszfz) merupakan pinj anan bagi j abatan

dan  penggolongannya  sebagia  m# `a[##¢ts  ¢enis  perempuan)  bukan
secara    hakikatnya,    sehingga    penggunann    huruf    fcI`    padanya
ditinggalkan. Sedangkan penggunaan huruf fa ` pada kata i/j! ditinjau

I dari keberadaan jabatan saat itu sebagal bencana sangat besar. Huruf

fcz`  digunakan pada kata  a*d°l  /ya»g menyapz.AJ  dan   aij>:ij®l  ryang

men);24r"I)  sebagai  isyarat  pengganbaran  kedua  keadaan  ini  yang
selalu baru pada penyusuan dan penyapihan."
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i|3Ji a;i i¢ rDa!rz. i4b# Hwraz.raft). Mcksudnya, hanya sampai

kapadanya.

SS ';i:+ .J 'Y) pridak pula orang yang berambisi atasnya).
Hadits ini telch dinukil dengan redaksi lebih panjang melalui jalur lain
dari Abu Burdah, dari Abu Musa pada pembahasan tentang meminta
orang-orang    murtad    bertaubat    dan    saya    telch    menyebutkan

penjelasannya di tempat itu.

Dalani hadits ini dijelaskan, bahwa apa-apa yang didapatkan

pemegang jabatan, berupa kenikmatan dan kesenangan, lebih sedikit
dibanding    apa    yang    didapatkannya    daripada    keburukan    dan
kesuschan, baik disin8kirkan di  dunia sehingga menjadi orang yang
terpinggickan, atau diberi sanksi di akhirat, dan ini lebih berat lari.

Qadhi  AI  Baldhawi  berkata,  `Tidak  patut  bagi  orang  yang
berakal   bergembira   dengan   kelezatan   yang   akan   disusul   oleh
kerugian."

Sementara   AI   Muhallab   berkata,    "Ainbisi   mendapathan

jabatan  adalah pemicu paperangan di  antara manusia hingga teljadi
pertumpahan darah, harta benda dirampas, kehomatan dilanggar, dan
kerusckan    banyak    teriadi    dipermukaan   bumi.    Sedangkan    sisi

penyesalannya adalah, bisa saja orang yang berambisi dibunuh, atau
dipecat,  atau  meninggal,  sehingga  dia  menyesal.  Sebab  dia  akan
dituntut dengan berbagai tanggung j awab atas perbuatannya sementara
tidak  mendapatkan  apa  yang  diidam-idemkarmya.  Tidck  temasuk
dalam  hal  ini  adalah,  orang  yang harus  memegang jabatan,  seperti

pemimpin  wafat  dan  tidak  ditemukan  lagi  orang  yang  memegang
pemerintahan selaln dia, dan jika dia tidak mengambil alih jabatan itu,
maka akan timbul kerusakan dan kondisi menj adi kacau."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak bertentangin dengan apa
yang   dikatakan   dalam   hadits   sebelumnya,   tentang   mendapatkan
jabatan    dengan    meminta    atau    pun    tidak    meminta,    bahkan
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pengun8kapan  dengan  kata  `ambisi'  menjedi  isyarat  bahwa  orang
yang   mcmegang  jabatan   saat   dikhawatirkan   akan   tersia-siakan,
posisinya sama saperti orang diberi tanpa meminta, karena umumnya
orang saperti ini tidck berambisi. Namun ambisi ini bisa saja ditolelir
oleh sescorang yang harLis meman9ku jal)atan, karena saat fu menjadi
kewajiban  bagi  dirinya.  Meman8hi  jal]atan  peradilan  bagi  inam

®eminpin) adalah/tzrd#ef az.#. Tetapi bagi scorang qadhi, ia hanyalah
/&rdA" fa/a}ich bila didapatkan orang lain yang juga |ayak, meman8ku
j atatan terschut.

8. Orang yang Diberi Jabatan tidak Menggtinakannya
Sebagainana Mestinya

:=,1; tf;j®l ;p:; j jL:JJ :; :)j:; Sl> 3l:j :; a" 1:± ®Jf I;=j®l c;

i„  i:p i, JJ:,i :rf :=p=,  I:,-}i ±JJ!i=: d?i  ::)j:i 3' J\:;? '±

:Gi, # * a :Jj;; iJ # a, jfa `j£, :=pi .i3 #
.3a®iiir;i3®A=;p'.y;tiedr;ifc'i±J&i

E2

7150. Dari AI Hasan, bahwa Ubaidillah bin Ziyad menjenguk
Ma'qil  bin  Yasar  saat  dia  menderita  sakit  yang  beru].ung  pada
kematiannya.  Ma'qil  berkata  kapadanya,  "Aku  akan  menceritakan
kepadamu  satLi  hadits  yang  aku  dengar  dari  Rasulullah  SAW,  aku
"enden8an  "at]±  SAW  belsal>da,  `Tidaklah  seorang  hamba  diberi
Allah  suatu jabatan  lalu  tidck  mdiprtinya  dengan  nasehat  (tidak
menggunakan dengan benar) rna,ka dia tidak akan mencium aroma
surga,."
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al' Jd; JLJ i; Jji; €£1 :'J6 c+O` J;
&, ]JIJ ir 2* ti+~, algLii :J*

*G 3£3 bjis {:ed;=j.I de 'i;9; j~i' J13 Le a
.ifao, rfe

7151.   Dari   AI   Hasan,   dia  berkata:   Kami   pemch   datang
menemui  Ma'qil  bin  Yasar  untuk  menjengulmya,  lalu  Ubaidillch
masuk,  maka  Ma'qil  berkata  kapndanya,  "Aku  akan  menceritakan
kapadamu. hadits   yang  aku  dengar  dari  Rasulullali  SAW,  beliau
bersatoi da, `Tidak ada seorang wali yang mengunisi suatu rakyat dari
koum in:uslinin. Ialu dia meringgal dalam keadaan menipu rakyatnya,
makaAllchmengharamkansurgabaginya'.''

Keterangan Hadits:

Gab orang yang diberi j abatan nanun tidak menggunakannya
seba!gr].m¢a#a  mesft.nya).  Maksudnya, tidak menggunakan jal]atan itu
sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

cia°I  ®;  @arz.  ,4/  Hasan/.  Dia  adalah  AI  Bashri.  Dalan
riwayat AI Ismaihi melalul Syaiban, dari Abu AI Asyhab disebutkan,
I;:;|ilck:}5.(AIHasanmenceritakankepadakanD.

96.i 'ti  h\  ':+;;i .ti`  @ahwa  Ubaidillah  bin  Ziyad). Mak;sndnya,
dia menjadi pemimpin di Bashrah pada nasa Muawiyah dan anaknya
yang  bernana Yazid.  Sementara  dalan  riwayat  Hisyani  setelah  ini
dischutkan  keterangan  menunjukkan  bahwa  AI  Hasan  hadir  saat
Ubaidillah bertemu Ma'qil.

j\=j Ji :}jii SG @rd »fe«/.e»gr4fr A4l¢ 'g!./ bz.«  yczsar/.  Ma'qil bin

Yasar adalah AI Muzani, seorang sahabat yang masyhur.
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g±, '®ni  €fu  Sj;;i  a  ¢ada  saat  dia menderita  sakit  yang
berm/.wag dengr# kemafro»»)/a[/.  Ma'qil mehinggal di Bashrah saperti
disebutkan imam Bukhari dalam kitab .4/ 4asaffe di sekitar tahun 60-
an hingga 70-an. ini terjadi peda nasa khilafth Yazid bin Muawiych.

iiL3 £i> &1 j> &1 I;3 ;f aa+ a.,A> cp':Li; ¢'; ::)ji; 3' ]rii
(Ma'qil ber:kata kepadrnya,  " Sesunggu,hnya aku akan menceritakan
kepadamu  satu  hadits  yang  aha  dengar  dari  Rasulullah  SAW.")
Muslim menambahkan dari Syaiban bin Farrukh, dari Abu AI Asyhab,
':±)SL>6.-ol:>&.Oj':=1±?.}(Sekiranyaakutahubahwaakumasihahan

hidrp terttu alou tidak meneeritakamya kepadanu).
^&\  gee::Si  (Allah  memberinya jabatan).  Dalarr\ naskah  itsh-

Shaghani   disebutkan   dengan   redaksi,      6G:i.!   rDz.cz   memberz.n}Jcz

jabatan).
`€i]:Z  }Ii  prf.drA meftyzffz.nya[J.  Maksudnya,  menjaganya  atau

memeliharanya.   Kalinat,  £aafhaAzf  artinya  dia  berkuasa  atasnya.
Begitu pula dengan kalimat, adaafAa bz.Az..

S?:4£!     @e#gr7I     #aschatryq/.     Demikian    redaksi     yang

disebutkan oleh kebanyakan periwayat, yaitu menggunakan kata ganti
untuk orang ketiga tunggal,  sedan9kan  dalam riwayat AI  Mustamli
disebutkan dengan redaksi, 3iEe£3t @e72gzz» "aschaf/. Dalan riwayat

Muslin yang berasal dari Syaiban disebutkan,  }G 3iJ tJjif i}i tJji€

!±g;},  (Dia  meninggal  pada  hart  yang  ditetaphan  baginya  dalan
keadaan menipu rakyat  ya).

:I?3  *'  /Tz.da*  me#drpa!fha»/.   Dalan  naskah  Ash-Shaghani

disebutkan,:I?iL3£*'.i;/lb41e/az.»ha#dz.aft.d&kme»dapafha#).Maksudnya,

dengantambahankata.Y!(melainkan)..
`,
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;g[j®l  i±35t3  +Hroma  swrgaJ.  Dalam riwayat Ath-Thabarani  dari

hadits Abdullah bin Mughaffal ditanbahkan redaksi,   i}£ *j±; ¢f3

¢fo':ri±-o,'ii.ti¥I;Sl(Seda[ngkanaromanyadapatdictunpadaHari

Kiamat dart perjalanan dyuh puluh tahan). Se;preril+rna. 9alam rivayat
Muslim  disebutkan  dengan redaksi,  ifa°`  S:{>  al  i}  .V!  rnfe/az.»fa#

4J/aft  me#ghara7#fa#  swrgr  bagr.ny¢/.   Dia  menukil  pula  riwayat
serupa melalui Yunus bin Ubaid dari AI Hasan.

AI  Kanani  berkata,   "Pengertian  hadits  ini  menunjukkan
bahwa dia mendapatkan aromanya, padahal ini bertentangan dengan

yang dimcksudkan oleh hadits. 0leh karena itu, mesti disisipkan kata
I.//aa  (melainkan),  yakni  melainkan  dia  tidak  mendapatkan.  Lalu
kalimat pelen8kapnya tidak disebutkan. Perkiraannya adalah, tidaklah
seorang hamba melakukan saperi ini melainkan Allah mencharamkan
surga   baginya.    Kemudian   kalimat,    3fi°l    i±j/3    :I:±   P'3    (fz.dr*

me»drpaffe»    aroma   s"rgr)  ,merupakan   kalimat   ban   sebagai

penafsiran  kata  sebelu]rmya,   atan  kata  t;  bukan  untuk  penafian.
Penanbahan  suatu lafazh  diperkenankan dalan rangka pengukuhan
untck  kalinat  positif  menurut  sebagian  pakar  tata  bahasa  Arab.
Sementara q! /me/az.»ha»/ tercant`m di sebagian naskal."

Saya abnu Hajar) katakan, kedua redaksi  ancanan itu tidck
terkumpul dalam satu jalur riwayat. Redaksi,  gaol  iaj;`3 a.i3t±£ P' (fz.dr*

me"drp¢fha#  ¢ro"a s#rgr)  tercantum  dalan riwayat Abu Asyhab.
Sedangkan  redaksi,  igtj®I   S;{>   &1   i}  (4//aA  mengfoartzmha»  swrgr

bagz.7zycz)  terdapat  dalam  riwayat  Hisyan.  Seakan-akan  maksudnya
adalah pada dasanya kedua redaksi  itu tercantum  sekaligus  dalan
satu riwayat, akan tetapi sebagian periwayat menghafal apa yang tidak
dihafal oleh periwayat lainnya. Ini mengandung kemungkinan benar.
Akan tetapi secara lahir, ia adalin satu redaksi dan keraganan redaksi
tersebut hanya berasal dari periwayat. hoam Muslim menanbahkan di
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barian  akhinyap  di':L>§  Jf  P'  :.6  ?!33.I  Jj  lia  j*  '1±?  'Vi

(Mengapa  eng:kou  tidak  menceritakannya  kepadalou  sebelum  hart
ivi? " Dia berkata, "A]ca belum menceritakan kapadcrmu. ")

Ada  yang  mengatakan,  bahwa  sebalmya  adalch  apa  yang
disifatkan AI Hasan AI Bashri tentang penumpahan darah. AI Ismaili
menyebutkanmelaluljaluryangdisebutkanhaamMuslim,°tzd#qJ'
':±J#}5.  a  (Kalou bekan karena aku akan mevinggal maka aku tidak

chcz» coe7fcerz.fckczn faepa[drmcf/.  Ini mengesankan bahwa seakan-akan
Ma'qil khawatir akan kekej aman Ubaidillah. Namun ketika menyadari
bahwa   dia   akan  meninggal  maka  dia  ingin   menahan   sebagian
keburukan   pemimpirmya   itu   dari   kaum   muslimin.   hilah   yang
disinyalir dalam riwayat Muslim dari jalur Abu AI Malih,  }! &1 a:;a 3i

aJi£`ife  G  p3iji  j  dq  i  }'  ::)jif  a'  'jtii  {jcj:  ii  :)ji;  sG  ?I:i

(Sesungguhnya  Ubaldtllch  bin  Ziyad  mertyenguk  Ma'qil  bin  Yasar.
Mcka   Ma'qil   berkata   kapadanya.    "Kalou   bukan   karena   alou
menghadapi    kematian    terwh    aku    tidak    akan    menceritakan
kepadanu.')

Ath-Thabarani  meriwayatkan  dalam  kitab  A41zf /.am  i4/  Kabz.r
melalui jalur lain dari AI Hasan, dia berkata, ``Ketika Ubaidillah bin
Ziyad     datang    kapada    kami     sebagai     pemimpin,     Muawiyah
mengan8katnya  sebagal  peminpin  kami  sebagai  anak  dungu  yang
banyak menumpahkan darah, sementara di antara kami ada Abdullah
bin Mughaffal AI Muzani. Peda suatu hari, dia masck kepadanya lalu
berkata,  "Berhentilah  melakukan  apa  yang  cku  lihat  darimu."  Dia
menjawab, "Apa urusanmu dengan urusan itu?'*Kemudian dia keluar
menuju  masjid  dan  kami  berkata  kapadanya,  "Apa  yang  engkau
bicarakan   dengan   orang   dungu   ini   di   hadapan   manusia?"   Dia
menjawab,   "Sesungguhnya   aku   tahu   dan   aku   ingin   dia   tidck
meninggal hingga mengatakarmya di hadapan banyak orang." Setelah
itu dia berdiri dan tidak berapa lama kemudian dia menderita saldt
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yang   berujung   peda   kematian.   Akhimya,   Ubaidillah   bin   Ziyad
menjenguknya.  IJalu  disebutkan  hadits  serupa  dengan  hadits  dalan
bab ini. Mungkin saja kisah itu teriadi pada dua schabat.

•?I:±g 'r:;: .-tiJ3ifi 'Jrd (Zaidah berkata..  Disebutkan oleh Hisyam).

Redaksi   ini   disebutkan   tanpa   kata,   J6   (berhaf&)   yang   kedua.

Perkiraannya  adalah,  AI  Hasan  AI  Ju'fi  berkata:  Zaidah  berkata:
Hisyan -yalmi Ibnu Hassan- menyebutkannya, yaitu hadits yang
akan disebutkan berikutnya. Dalan riwayat Muslim yang berasal dari
AI  Qasim  bin Zakaria,  dari  AI  Husaln  AI  Ju'fi  disebutkan  dengan
menggunakan  kata  yang  tidak  menunjukkan  bahwa  dia  mendengar
langsung dalam semua sa#ad. Kesimpulan dari kedua riwayat tersebut
bahwa   dia   menyebutkan    `penipuan'   pada   salah   satunya,    lalu
menafikan  kata   `nasihat'   pada  riwayat  lain.   Sehingga  tidak  ada

perantara di antara keduanya. Hal itu didapatkan dari kezhalimarmya
terhadap  mereka dengan  cara menganbil  harta benda mereka,  atau
menumpahkan  darah  mereka,  atau  melanggar  kehormatan  mercka,
atau menahan  hak-hak mereka,  atau  tidak  memperkenalkan  kepada
mereka  apa-apa yang wajib kapada mereka dari  urusan  agana  dan
dunia mereka,  atau  tidak menegakkan hukuman-hukuman  di  antara
mereka, atau tidck menghentikan ulal orang-orang merusak di antara
mereka, atau meninggalkan melindungi mereka, atau yang saperti itu.

a.±>  ':=J%l>1  .`}3:i  'ti  'JS   (Ma.qil   berhata  kepadanya,   ``Aha

menceritahan  kepadamu  sebuah  hadits. ")  Sayal  telch "efnyct)wikan
tambahan dalam riwayat Abu Malih dalam riwayat Muslim.

E'; ted:tij°l de. a5p3 d~j,' ]13 Jf a ITz.dck seora#g wa/I. pw# );¢ng
me7»ega[»g  zfusa»  hazfm  7»%s/I.mz.»   ../.  Dalam  riwayat  Abu  Malih
disebutkan, j;pi Jf 6 ITz.drfr seora#g pemz."pz.# p##J sebagal ganti, Jt3

/w&»1aluridalamnyadisebutkan,3'1?±Zq?'tKem#dz.a«dz.¢fz.;aA

bersw#ggrfa-scj#ggc¢fo ct#fwfuya). Maksudnya, menggunakan hurufj!."
dan  da/  yang  dibed  fus);dz.d,  lawan  dari  senda  gurau.  Pia  berkata

442 - FATE=UL BAARI



kapadanya,   agJ°l   i{i;   :}±£J  ?'   i;  a4:e/az.nha#   fz.Zak  mar"A  s«rgr

bers¢mfl!#)/a/.  Ath-Thabarani meriwayatkan dalan kitab A/ 4usaffe,

!rd\  a ¢S:)  J3 ^fu\ '3g .q\.,.rfe °JS:i .;ji ¢idak berbuat adil di antara
mereka melainkan Allah menelunglaapham waj ahaya di neraka).

Ibnu At-Tin berkata, "Kata ya/I.I. disebutkan tidck sesuai kaidah
bcku tata bahasa karena bentuk lampaunya adalah wa/I.ycz yakni diberi
barakat kesrofo pada huruf /am dan bentuk sekarang ®resent) adalah

}Jaw/I.I.  diberi  harakat /czffe¢fa  pada  huruf }Ja`  dan  ini  saperti  kata,
viaritsa, yaritsu."

Ibnu  Baththal  berkata,  "Ini  adalch  ancanan  keras  terhadap

para pemimpin zhalim yang menyia-nyiakan ananch yang dititipkan
Allah  kapada  mereka,  atau  mengkhianati  rakyat,  atau  menzhalimi
mereka,  sehingga. dia dituntut karena menzhalimi para hanba pada
Hari Kiamat. Bagaimana dia mampu berlepas dari kezhaliman umat

yang   demikian  banyck.   Ma]ma   redaksi,   agtj.I   g;i>   &1   i}   (4//CZA

mengfearflmha# s#rgr clf¢s#)/cl), adalah Allah melaksanakan ancanan
atasnya dan tidak tidak diridhai orang-orang zhalim."

Ibnu  At-Tin  menukil  dari  Ad-Dawudi  sama  sepertinya,  dia
berkata,  "Mun8kin juga  ini  berkenaan  dengan  orang  kafir.  Kirena
orang mukmin akan menggunakan wewenangnya dengan baik."

Saya  qbnu  Hajar)  katakan,  ini  adalah  kemun9kinan  yang
cukup jauli. Alasan yang dikemukakan juga tidak bisa diterima. Orang
kafir   juga   bisa   saja   menggunckan   wewenang   yang   diberikan
kapadanya  dengan  baik,  =dan  kekafirannya  tidak  menghalanginya
berbuat demikian.

Ulama  lain  berkata,  "Ini  dipahami  untuk  gambaran  yang
mustahil.   Namun   yang   lebih   tapat   dipahami   untuk   yang   tidak
mustahil. Nanrmn maksudnya adalch pencegahan dan larangan keras."
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Dalan salah satu riwayat imam Muslin disebutkan,   :+±ifJ P'

ifaj®l  i{ii  /Tz.dczA mar"A s%rgr be;s¢ma merefa/.  Hal ini mendukung

bahwa maksudnya adalah dia tidak masuk surga pada satu wcktu tapi
bukan selananya.

Ath-Thaibi  berkata,  `Huruf /a `  pada kalimat,  \€£:j£  +i;  dan

pada kalinat, ®ji§ sana saperti huruf /am pnda fiman Allali dalan
surah AI Qashash ayat 8,  u`3>3  i3ie  ap' ajz9, 63i£  JT  afa®6 rMaha

dipungutlch dia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia mekyadi
musuh dan kesedihan bagi mereka). SedanssE;arL tedalK:si, S}ie ':*) (dia

me7zzP") merupakan pembatasan bari perbuatan yang disebutkan itu.
Maksudnya,  Allah  hanya  memberikan  kekuasaan  kapadanya  atas
hamba-hanbaNya agar senantiasa berlaku lurus terhedap mereka dan
tidak  menipu  mereka  hingga  meninggal  dalam  keadaan  demikian.
Tetapi ketika dia membalikkan urusan maka dia patut diberi hukuman.

9. Orang yang Siika Mempersulit Maka Allah Akan
Mempersulitnya

JJbJ

HEE

iJ/ifef3  U:'+;=3  'el;::p  ::+:i{±.   :]6  ile>j  c!i  ,Li.+i  c;
-,,

;i,,i ,;k i„ i:, &„ J,:.,i :, ,1==,:,, :,a :,JJ'l:i .i#J!;
i#li;;; *J -'J6- 3;,?, i}; ?; &1 a;i a;i * :]Ji; i=PL

®

:rf  :;;;  a  J5f  ®®!  :]\:;  .I>)i  :I+'i::  .;;\=;j®i  i};  ,4;k  &i
1=ot,i £\£a, j;i t:}:ij5 fe fyi :)*i: i Oof £\£|i i;£ cifi;

-,
'+;±' I;g  :=j:  .:J::i; i;'l:;i rs :r ,4zr £:}p+ ,a=jo,

444 - FATHUL BAARI

:,Jj
',

rfu;



iif :jb: 9Lfa i3 de &i j= &i I;; :±pi :Jji; ;; :&i
i,      ,  o,

I +JLi=

7152.  Dari  Tharif Abu  Tamimah,  dia  berkata:  Aku  pemch
menycksikan Shafivan dan Jundab serta para sahabatnya yang sedang
memberi  wasiat  kepada  mereka.  Mereka  belkata,  "Apakah  en9kau
mendengar`  sesuatu   dari   Rasulullah   SAW."   Dia   berkata,   "Aku
"endengal bdian bersab.boa,  `Barangsiapa menginginkan popularitas
di    antara   manusia    dibalik   perbuatannya,    maha   Allah    ckan
menampakkan  aibnya pada  Hari  Kiamat  ridian borsalbdai pulz*-
Dan barangsiapa mempersulit maha Allah akan mempersulit dirinya

pada  Ha!rz.  Kz.a!mczf '. "  Mereka  berkata,  "Berilah  kami  wasiat."  Dia
berkata, "Sesungguhnya yang pertama kali membusuk dari sescorang
adalah perutnya. Barangsiapa mampu tidak makan kecuali yang baik,
mcka  hendaknya  melakukannya.  Barangsiapa  tidak  inedn  dihalangi
antara  dirinya  dengan  surga  dengan  sebab  segenggam  darah  yang
ditumpahlrarmya,   maka   hendalmya   melakukannya."   Aku   berkata
kapada  Abu  Abdillah,   ``Siapa  yang  mengatakan,   aku  mendengar
Rasulullah SAW, Jundab?" Dia menjawab, "Benar, Jundab."

Keterangan Hadits :

a}ab     orang     yang     mempersulit     maka     Allah     akan
memperso/I.try¢J.  Dalan riwayat An-Nasafi  disebutkan dengan kata

$2i tanpa huruf adz/  Makrmya,  barangsiapa menintoulkan kesulitan
tethadap manusia, maka Allah akan mempersulit dirinya. hi temasuk
balasan yang sepadan dengan pefbuatan.

aap5 g;i `+±j :; @arz. 77wh/Abe. ra7„z.»!aA/. Dia adalah Ibnu

Mujalid AI Hujaimi, yang dinisbatlcan kapada bani AI Hujaim, salin
satu  marga  suku  Tamin  yapg  dahulu  adalah  »z¢zfha  mereka.  Dia
berasal dari Bashrah dan tidak memiliki riwayat dalam kitab ffeaAfA
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B#kfoarz. dari seorang sahabat pun kecuali hadits ini. Dia j.uga memiliki
hadits lain yang telah disebutkan pada pembahasan tentang adab dari
riwayat Abu Utsman An-Nchdi.

blJiS  tJ:l¢£  /HAz.  menyodsz.ha#  Sfagiva#/.   Dia  adalah  Ibnu

Muhriz  Ziyad,  salah  seorang  tabiin  yang  tsz.qafa  lagi  masyhur  dari

penduduk Bashrch.
u::\£i)  /D¢#  Jw#drb/.  Dia  adalch  mnu  Abdullch  AI  Bujali,

seorang   sahabat   yang   masyhur  dan  temasuk  penduduk   Kufch,
kemudian    belpindch    ke    Bashrali.    Demikian    pendapat    yang
dikemukakan oleh AI Kalabadzi.

4{Gtipi3    @a#    safaabaf-so4abaf#);a).    Maksudnya,    sahabat-

schabat Shatwan.

3i3 /Seme»fq[rtz dz.aJ. Maksudnya, Jundab.
®(±p?i    (Memberi    wasiat    kapada    mereha).     A;+    Miin

menyebutkan  dalam  kitab  .4/ j4£fora/ dengan  redaksi,    6l:)i=p  tJ:l€2
®(SJ}  ¢.':i:5:)   '*.lil:!r)   (Aku   menyaksikan   Shrfu/an   dan   sahabat-

sahabatnya dan Jundab me:mberi wasiat kepada merekdy. Di ddrallL
kitab  SfoaAz.A  Adz"/I.in  disebutkan  melalui  Khalid  bin  Abdullch  bin
Muhriz  dari  pamannya   Shafivan  bin  Muhriz  baliwa  Jundal]  bin
Abdullah mengirim utusan kapada As'as bin Salanah -pada nasa
fitnah  Abdullah  bin  Az-Zubair-  untuk  mengatakan,  "Kumpulkan
untukku sekelompok saudara-saudaraku agar aku menceritakan hadits
kapada   mereka."   Lalu   disebutkan   kisah   tentang   bagaimana   dia
menceritakan  kapada  mereka  bahwa  seorang  laki-laki  menyerang
seorang  kafir.  Tiba-tiba  orang  kafir  itu  mengucapkan,  "£¢a  I./cIAcz
I.JJclJJafe  (tidak  ada  sesembahan  kecuali  Allab)",  nanun  laki-laki  itu
tetap membunuhnya.

Meriurut  saya,  kedua  kisah  itu  menceritakan  kejadian  yang
sama.   Sisi  kesamaarmya  adalch  mengingatkan  mereka  agar  tidak
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berbuat ceroboh membunuh scorang muslin. Fitnah Ibinu Az-Zubair
berlangsungsetelahwafatnyaYazidbinrdiawiyth.Disebutkandalarn
riwayat Ath-Thabarani dari jalur Lilts bin Abi Sulaim, dari Shatwan
bin Muhriz,  dari Jundab bin Abdullah, bahwa dia pemah melewati
suatu kaum lalu beckata, "Datangkan kapadahi sekelompok ,pen9hafal
AI Qur`an, dan mereka sebaiknya berasal dari` kghangap squior." Aku

..t+

kemudian membawakan Nafi' bin AI Azraq, Atiu. Bilal Mirdas,  dan
sekitar enam atau delapan orang yang lain kapadinjp. Dia berkali
"AkumendengarRasulullahSAWmeny6bJtkarit5uariihadits."

r             ,  `                        -'            -

Saya  Qbnu `Fajar)  katakan,  dia  Tquy?y¥¥r¥ya_,Pula {ari
jalur AI A'masy, dari Abu Taminiah, bchw?' cia bpran.8kat7be¥ama
Jundab ke Bastryah.  Dia beriata,  "Apakdy enckau, beri`ah inengajari
seseorang  tentang  AI  Qur`an?"  Aku behatal  "Benai."  Dia- berfuta,
"Datan8kanlah mereka kapadaku." Aha kemudian minbawa Nafi',

Abu Bilal Mirdas, Najdah, dan Shalih bin Mis)mah kapadanyfu` Mcka
dia  pun  mulai  in.enceritakan  hadits  tersebut.   KeeFpqt 1 9+rang  itu
termasuk pemuka Khawarij yang keluai ke Malckah untuk membantu
Ibnu  Az-Zubalr  k'etika  Yazid  bin  Mhawiyah  menviapkan  pasukan
untukmenyerangnya.MerekakeniudiintunitterkedtingTbersain'd`foriu
Az-Zubalr.   Ketiha  <berita   kem'atian   Yazid ' datang;'\  mcka   mereka
menanyai  Ibnu  Az-Zubair  mengenai  pendapinya  tentang  Utsmari:
Maka Ibnu Az-Zubalr memuji Utsman. Akhimya, mereka mirah dan
memisahkan  diri   deri  Ibnu  Az-Zubair.   Najdah  bergerak  menuju
Yamamch dan berhasil menguasainya serta sch`agian wilayah Hijaz.
Sementara Nafi'  bin AI  Azraq bergerak menuju Irak dan terjadilah
fitnah di sana hingga beberapa waktu.  Sedan8kan Abu Bilal Mirdas
memberontak  terhadap  Ubaidillah  bin  Ziyad  sebelum  itu  hingga
terbunuh.

-ZI+:S\   'FS   *,  ^@`   '€±:.   '€±:.   .S   @arangsiapa   menginginhan

popularitas diantara manusia dibal{k perbuatannya, maha Allah akan
menampakkan aibnya pada Hart Kiamat). ,Saya,t(tom Ha[5er) ke\dsan,
redaksi  ini  telah  disebutkan  dari  hadits  Jundab  melalui  jalur  lain
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disertai penjelasannya dalan bah riya dan sum'ah pada pembahasan
tentang kelenbutan hati, dimana di dalamnya disebutkan, e:13 i;3 /Dan

harangsz.apr );¢#g pamcr/.  Namun tidak ditemukan tujuan dari bab
ini.

!Sb ^fu) .;ja ®®fa .;i.::) (Dan barangsiapa mempersulit maka Allah

aha# mer»perszf/z+ dz.ri#)/a/. Demikian redaksi yang disebutkan oleh AI
Kasynrihani. Dalan riwayat As-Sarakhsi dan AI Mustanli disebutkan,

gs±  ^@}  S=± ®&+:i:. ®;i::)  (Barangsiapa  mempersulit  maha  Allah  ahan

memo"af  fescf/I.f¢„  afus  dz.rz.ny&J,   dengan  menggunakan  kata  kelja

present dan tidak menggunakan hunif/a ` di kedun tempat. Sedan8kan
dalam riwayat Ath-Thabarani dari Ahmad bin Zuhair, dari Ishaq bin
Syahin (guni Imam Bukhari dalan riwayat ini) dengan redaksi,   Ji3

g$5 ^b) `:Si1 .di,I:3J. (Barangsiapa mempersulit Allah membuat kesulitan

atasnya)-

afi;i gL9¥i ir #£ ti 'j3i 3! :'Jdi .¢)i :ij'di prereha berhaf&,
``Berilah  wasiat  kapeda  ka:nd."  Dia  berkata.  ``Sesungguhaya  yang

pertaina  membusuk  deri  manusia  adalah  perutnya.")  M:cksndrrya,
setelal  kematiannya,  anggota  tubuh  yang  pertama  kali  membusuk
adalah penit. Hal ini dia tegaskan dalam riwayat Shafivan bin Muhriz
dari Jundab dengan redaksi, ifi;i '.a I`i; }r±>i ;? :€::i a 'jJi 3i ljrfel3

(Dan ketahailah, bahwa yang pertama meTnbusuk dart salah seorang
hamu apabila meninggal adalah peoutnya).

:}i2jj  `#  q! (}J{;5 i  bi i\£=L! ci3  rBa7ia[»grz.ape mamp# zt»fck

makan kecudi yang balk maha dia seballmya melakuhamya). Dalan+
riwayat Shafivan disebutkan, \g .Y! a£L;i :};°J.: % (/a»gr» me7%aszfife"

ke   dalam  peTutnya   kecuali  yang   baik).  DenildarL  redcksi  yang
tercantum  dalam  hadits  ini  melalui jalur .tadi  secara  mczzfgzt/  Ath-
Thal]arani juga meriwayatkan dari I.alur Qatadah,  dari  AI Hasan AI
Bashri, dari Jundab dengan jalur mazigz{/ Kemudian dia menukil dari
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Shafiman bin Muhriz dengan redaksi yang mengandung kenun9ldnan
magivf ' dan mun8]dn pula mae¢gzj/  Karena dia  memulainya dengan

pckataan,   a;i.   :;   :J:i;;i   ii:.i   S;i>   &1   i:p   &1   'J:I:.3   `1=;±.  (J4faf

mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Barangsiapa  meninginkan

popularitas diantara manusia dibalik perbuatannya. ')
:jr£:Jp{3a.16;iJi£?'J`=;:q3iil£=.!ji3tBara»grz.apamamp#

untuk tidck dihalangi anlara dirinya dengan surga kar.ena segenggam
daripada deTch yang ditumpahkannya). Mcksndnya, tirm:palb dengan
sebal>nya.

` :Jfty 'dr)9 f .c (Dari darah yang ditumpahkannya maka dia

Sehaz.haprtz me/afuha»tryzz/. Ibnu At-Tin berkata, ``Dalam riwayat kami
disebutlran  dengan redaksi,  iilJii yaitu  dengan  harakat /a£AaA  pada

hunrf AamztzA dan boleh pula dibed harakat facrsrtzA. "

Saya abnu Hajar) katakan, ini adalal riwayat selaln Abu Dzar.
Redaksi   serupa  juga   disebutkan   seeara   mawgzf/   Ath-Thabarani
medwayatkan pula dari Shafuran bin Muhriz dan dari Qatadah, dari AI
Hasan, dari Jundub secara mawg"/ AI Hasan menambahkan sesudah
reddsi,(ditunpahkanya),3fl.iri3ia!ro,il±;\ilrtise-Sade'\ifir
'3±f) '1% 'JS (Seakan-akan dia menyembelih ayam. Setiap kali dia mofu

ke  salah  satu  pinfu  di  antara  pintu-pinfu  surga,  maha  dthalangi
a»f¢ro  dz.n.ny8  dengazz  pz.»fu  I+#J.   Selain  itu,  Ath-Thabarani  juga
menuldl  seeara ma]ys. ' dari Ismail bin Muslin, dari AI Hasan,  dari
Jundab dengan redaksi,  :'Jjiz ii=.3 g±> al i:p &1 Jj:.3 t;p=. di 'Cljii:±'

9+#;Si;iipr*fsif;ir6i±'3£i,afrl'ag3f,LG.i6i{S'ji{`y
(Kalian mengctch:ui bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
``Janganlah menghalangi  anlara  seorang  kamu dengan  surga ndi

saat dia telah melihat  surga itu- segenggam darch Muslim yang
tidak halal din tunpahiian).
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Meski  hal  saperti  ini  tidak ditegaskan penisbatannya kapada
Nabi  SAW  tapi  hukumnya  sana  dengan  hukum  z»agiv'',  karena
riwayat  tersebut  tidak  disebutkan  berdasarkan  pendapat.  Ia  adalah
ancanan keras tentang membunuh muslim tanpa alasan yang benar.

AI  Kamani  berkata  ``Redaksi,  fs  ;?  :jr  ;ir  (sege»gg¢m

darafe) adalch un8kapan tentang ukuran darah seorang manusia."

Akan tetapi dari nana dia mendapatkan ketetapan itu? Yang
bisa dipahami  dari malma lahimya, bchwa penyebutan `segenggan'
adalch permisalan, karena bila kurang dari itu hukumnya tetap sama.
Ath-Thabarani  meriwayatkan pula dari hadits AI A'masy, ` dari  Abu
Tamimah, 3a®1 6;f3 f+i c;i J'j*i 'V  :*J & al jfo &1 'J+3 'J6

a+asulullah SAW bersabda,  "Janganlch menjadi penghalang antara
sa/¢A seorcz7!g faczmw denga# scjrga. "J I,alu disebutkan redaksi serupa

dengan hadits AI Jurairi disertai tambahan pada barian akhimya,   :'J6

63;e`}'6'3!£q3a;g§tlt3>f€3iLef£°63{p':.+'j*]rii.i3a°iu<;i

(Dia  berkata,   "Orang-orang  kemudian  menangis."  Maka  Jundab
berkata, ``Alu belum pernch melihat seperti hari ini suafu kaum yang
lebih  berhak untuk  selanilat  dibanding  mereha  itv, jika  mereka  itu
benar.')

Saya (mhu Hajar) katakan, baran8kali inilah rchasia sehingga
hadits itu dinulai dengan redaksi, €i=. Ji (Bara»grz.ape mengz.»gz.»ha«

papet/arz.fus dz.a#f¢ra ma»asz.a), karena seakan-akan dia mendapatkan
adanya hal itu pada mereka. 01eh karena itu, ' dia melanjutkan dengan
mengatakan, 633Cp  l}'J b! 0.z.ha mercka benar).  Sungguh firasatnya

benar,   karena   tidak   lama  kemudian  mereka  menghunus   pedang
terhadap kaum muslimin, lalu mereka membunuh laki-laki, anak-anak,
dan bencana menj adi besar dengan sebab mereka.

mnu  Baththal  berkata,  "Kata  a/  mnyaagqufa  secara baliasa
diambil  dari  kata  as);-s}Jz.g&ag  artinya  perselisihan,  seperti  fiman
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Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 115,  3` £# .e+i{i ir 'J+}l C3li;; i+3

i:}S+  (Dan  barangsiapa  meneutang  Rasul  setelah jelas  ;ebenaran

bagr.»)iaJ.  Maksud hadits ini adalch larangan mengucapkan perkataan
buruk   tentang   kaum   mukminin,   menyin9kap   kejelekan   dan   aib
mereka, tidak menyelisihi jalan orang-orang mukmin, dan komitmen
dengan jamaah mereka.  Ia juga mengandung larangan menimbukan
kesulitan serta memudharatkan terhadap mereka."

Penulis kitab i4/ i4z.» beckata, "Kalinat, s}iagga a/ &mr .a/oz.ha
mac)/¢ggafd[# artinya urusan itu menimbulkan kesusahan baginu."

Secara  tekstual,  dia  menjadikan  kata  a/  mar)iqggaA  dan  a/
mar);a¢ggoA    memiliki    satu   makna,    padahal    sebenamya   tidak
demikian.   AI  Khaththabi   mengatakan  kata  mas}J¢ggaA   bisa   saja
bemakna  menimbulkari  mudharat,  dimana  si  pemimpin  membawa
manusia  kapada  perkara  yang  menyusahkan  rakyat,  dan  bisa  saja
bermakna penyelisihan, seperti berpisah dengan jamaah dan ia berada
di satu tapi yang berlawanan dengan janaah. Ad-Dawudi dalam hal
ini menguatkan pendapat yang kedua. Sedan8kan contoh penggunaan
untuk makna pelfama adalch sabda Nabi SAW dalam hadits Aisyah

yang diriwayatkan hoam Muslim,  ij:i> 8±3 \::3. a:i +i i? J3 a ;+Ill

$3 ®;±lrd a{a Allah, barangsio[pa memegang unsan unatha lalu dia
mempersulit mereka maka persulitlch dirinya) .

Hal serupa pun disebutkan dalam selain riwayat Abu Dzar di
alchir hadits ini,   {fr3 rfe &i js &i 'J*3 :i+1 'JJi{ * :3i d;i tj3
+:;::J±  `®;fi ..'Jie `..:+::J= (Saya berkata kepada Abu Abdillah, siapa yang

mengatakan,   "Aha   mendengar   Rasulullch   SALW,   Jundrb?"   Dia
me7!jc!wczb,   ``Benar. ')  Abu  Abdillah  yang  dimaksud  adalah  Imam
Bukhari dan yang bertanya kapadanya adalah AI Farabri. Riwayat An-
Nasafi  tidak  menyebutkan  hal  tersebut.   Lalu  disebutkan  melalui
beberapa jalur yang saya paparkan penegasan bahwa Jundablah yang
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bckata. Scmentara tidck ada sahchat yang disebutkan dalam kisah ini
selain dirinya.    .

10. Men€tapkan Keputusain dan Memberi Fatwa di Ja]anan

•gjl3 +1: j> `|j;£Jl ufaj3 .cp.,EJl u! ;1;;; i; ;±; ;a;3

Yahya   bin   Ya'mar   menetapkan   kaputusan   di   jalanan.
Sementara   Asy-Sya'bi   pemah   menetapkan   kaputusan   di   pintu
runahnya.

Li c£{ :lj as &i 'g£; qu,a ;; Lrf i££¢ji #oi u3i

;¢JftyJiJgfcqu®iir,eGr?G*3,qifefi #,i
EJ

.;S i,|  j=p  3tj£,  ]j  ,££Lfj,  j£  .d„  ,I;,;  U:  :]\£5  t,.:A;jo,

I; ,i, ]jL; t: :,J6S:r
'ofai fall aoK;: g¢' t,a,fat a :iij

.3~,L33 &i Spi #j'3 .3;ire dy3 ;S\± dy3 ,fe i+ L3' tj;ifef

•-tilf*E-cJ9i:]j
7153.  Dari  Salim  bin  Abi  AI  Ja'ad,  Anas  bin  Malik  RA

mencditakan kapada kami, dia berkata, `Ketika aku dan Nabi SAW
sedang  keluar  dari  masjid,  hami  mendapati  sescorang  di  pelataran
masjid  Orang  in berkata,  `Wahai  Rasulullah,  kapan  Hari  RIamat
tedadi?'  Nali  SAW  bersabda,   `4pr ytz»g  fehaA  e»gfaow persz.apfacz»
zfrfuwhrya?'  Seakan-akan  laki-lahi  itu  terdiam  sqjenak  lalu  berkata,
`Wahai Rasulullah, aku tidak menviaplran puasa, shalat, dan sedckch

yang banyak untuk men8hadapinya. Akan tetapi ahi mencintal Allah
den  Rasul-Nya'.   Beliau  basabda,   `E»gfacz#  bersama  ortz»g  )/trug
emghacinch'.'.
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Keterangan Hadits :

(Bah menetapkan kaputusan dan memberi fatwa di jalaran).
Demikian inan Bulchari menyamakan antara keduanya. Kedua afsar

yang  dischutkan pada judul bab  sangat tegas  menunjuldcan apa-apa
yang  belkaitan  dengan  masalah  penetapan  hukum.   Senentara  itu
disimpulkan  dari  hadits  »ecz]giv'  tentang  bolehnya  member  fatwa
sehingga hukum pun diikutkan padanya.

'j.fa '3 $1 i;i) Irakya bin Ya'mar menctapkan kaputusan).

Dia adalah tabiin terkemuka dan masyhur. Dia berasal dari penduduk
Bashrah lalu pindah ke Marwa (sekarang adalch Mary) atas perintah
AI   Hajjat.   Dia   kemudian   memegang   pengadilan   Marwa   untuk

Qutaibah  bin Muslim.  Dia juga temasuk  seorang  yang  cakap  dan
wara,.

AI Hakim beckata,  "Dia memegang peradilan di kchanyckan
kota-kota Khurasan.  Apal>ila dia berpindah ke  suatu wilayah, maka
dia diangkat menjadi hakim di sana."

t2*lj@!./.ahama7!J.BagianinidinukilMuhanmadbinsa'nd
secara ».ausAnd dalani kitab 4fA-7%abagat dari Syababah, dari Musa
bin  Yasap  dia beckata,  "Aku  melihat  Yahya bin  Ya'mar mepjabat

peradilan Marwa.  Teckadang aku melihatnya menetapkan lxputusan
di pasar dan di jalanan. Terkadang ada dua orang bersen8keta datang
kapadanya sementara dia menunggang keledai,  1alu dia nrenetahk+an
keputusan di antara keduanya."

inam Bulchari meriwayatkan dalani kitab 4f+irrifeb dari jalur
Humaid bin Abi Hakim bahwa dia pemah melihat Yahya bin Ya'mar
menetapkan kaputusan di jalanan.

a,?rf3 :S. J3 `;S±l\ ;±) (Asy~Sya'bi menetapkan kaputusan di

p!.»fw r!f»zaA«)^q/. Ibnu Sa'ad berkata dalam kitab 4ZA-7%abegzz£ "Abu
Nu'alm mengabarkan kepada kami, Abu Ismail menceritakan kapada
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kami,  aku melihat Asy-Sya'bi menetapkan keputusan di dekat pintu
ArFir`di Kufch."

•  'AI Karabisi meriwayatkan dalan kitab 4/ g&dfoa melalui jalur
£}    `€,',      -,`

lain dari Asy-Sya'bi bahwa Ali menetapkan kaputusan di pasar. Dia
in,givayatkan  pula  dari  AI  Qasim  bin  Abdurrahman  bahwa  dia
rielewa`ti  suin  kaun  sanbil  menunggang  hewan  tunggangannya.
Tiba-tiba teriadi kezhaliman di  antara mere-ka.  Maka dia pun turn
dari` hivan  tunggangannya  dan  menetapkan  kaputusan  di   antara
mereka,,maik kembali dan meneruskan perialanan ke rumahnya.
`3-+''L`-I  Imam  Bulchari  juga  menyebutkan  hadits  Salim  bin  Abi  Al

ha'al  dari  Anas  tentang  orang  yang  bertanya  kapada  Nabi  SAW
bdi`alL' Hari. Kiamat.  Sebelumnya telali dikemukakan hadits melalui
jalur  lain  dari  Salin  pada  pembahasan  tentang  tata  karma  beserta
LpetSdrinya.  7
+` ` `K L`:   .` ;I;;a:±1\ -qu  }:e ``}±:) l:SS  (Kami  kemudian menemui seseoran8

dz.  pe/o£;r¢#  mar/.I.dJ.   Kata  s#dda!fe  ®elataran)  adalah  pintu  suatu

beriukiinin. 0leh karena itu, Ismall bin Abdunahman disebutkan as-
*:¢ccfFd!. `.karena dia biasa menjual di pelataran masjid Kufth. Ada yang
;qrmgatakan, bahwa ia adalah sisa dari hanparan yang diberi batasan,
'dan ,sehagian lagi mengatakan bahwa ia adalal semacain payung yang

\`..dihaat {,di`` depan  pintu  untuk  mencegah  hujan  dan  sinar  matahari.
i-Sehagian `lari mengatakan bahwa ia adalah pintu itu sendiri. Selain itu,
ada yang mengatakan bahwa ia adalah ambang pintu. Ada juga yang

`mengatakapl bahwa ia adalah halanan di dapan pintu.i.`,`         ~S.tix:)Si  6  (Apa  yang  te|ah  engkou  persiaphan  untuknya).

Demikian   redaksi   yang   diset)utkan   dalan   riwayat   Abu   Dzar.
Sedangkan dalan riwayat  lairmya disebutkan dengan redaksi,  tJS:I;

; rEfrgfro" sz.¢pha#J, seperti firman Allan dalan surch AI Humazah ayat
\,2;   'ti>S:}3:i   'YT;    '/[±5    Qdengunpulkan    harta    dan    menunpuknydy.

Maksudnya, memp ersiapkannya.
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31<£:~! /Tendz.czm). Maksudnya, tunduk. Kata ini mengikuti pola

kata    isJcz/'cz/cz    dari    kata   as-s#ha#7f    yang   menunjukkan   makna
ketundukan.

Ibnu At-Tin berkata, ``Baran9kali  sebab laki-laki itu bertanya
tentang Hari Kianat sebagai rasa kasihan akan apa yang teriadi pada
dirinya.   Sekiranya  dia  bertanya  karena  menginginkan  datangnya
kiamat  lebih  cepat  sehingga  dia masuk  dalam  fiman  Allah  dalani
surah Asy-Syuuran` ayat 18, q{ '®j£}£ `Y a.jJ'l q! :)a;i:r£ /Or¢#g-ora#g

tidck beriman kapada hari Kianat meminta supaya hart itw segera
didatangkan).

Ibnu Baththal berkata, `Dalam hadits Anas terdapat keterangan

yang menyatakan bahwa seorang alim boleh tidak menjawab penanya
dan orang yang meminta fatwa apabila masalahnya belum diketahui,
atan  persoalan  bukanlah  sesuatu  yang  dibutuhkan  manusia,  atau  ia
temasuk  perkara  yang   dikhawatirkan  menimbulkan   fitnah,   atau
melahirkan kesalahpahaman. "

Dinukil  pula  dari  AI  Muhallab  tentang  memberi-  fatwa  di

jalanan dan di atas hewan tunggangan.  Serupa dengan itu dalan hal
ft"zdfo"' acerendahan hati). Jika untuk orang lemah maka itu texpuji
dan bila untuk seseorang ahli  dunia atau orang yang dikhawatirkan
lisannya maka hukumnya mafro4A (tidak disukai).

Saya  (Ibnu  Hajar)   katakan,   perumpamaan  kedua  tidaklah
bagus, terkadang berdampak mudharat kepada yang ditanyakan karena
hal   itu.   0leh  karena  itu,   sebaiknya  dijawab   untuk  men8hindari
keburukannya.   Dalam   kondisi   ini   dianggap   terpuji.   Dia  berkata,
"Teljadi  perbedaan  tentang  menetapkan  keputusan  sambil  bergerak

dan bag.alan. Asyhab berkata, `Tidak mengapa dengannya jika hal itu
tidak menyibukkannya  dari  memahani'.  Sahnun berkata,  `hi  tidak

patut dilakukan'. Sementata Ibnu Habib berkata, `Tidak mengapa bila
persoalannya ringan.  Namun bila dimulai  dengan pencematan  atau
sebagainya, maka tidck diperbolehkan' . "
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Ibnu Baththal berkata,  "hi pendapat yang bagus.  Perkataan
As)rfuab lchin didukung oleh dalil."

Ibnu  At-Tin  bedrata,  `Tidak  boleh  menetapkan  hukum  di
jalananbilapedraranyarumit."

-      Ibnu  AI  Manayyar  berkata,  "Tidak  sah  dalil  merelra  yang

melarmg  mcmbicarakan  ilmu  di jalanan.  Cerita  yang  dikutip  dari
Malik tentang huktman fzz 'zz.r ®eringatan) terhadap AI Hakin yang
menan]rainya   di   jalanan,    setelah   itu   dia   menceritakan   hadits
rapadanya,  lalu  dia  bedrata,  `Tambahkan  cambukan  untukku  lalu
tmbahkan hadits', maka ini tidak shafrz.A. Mungldn dapat dibedakan
antan keadaan Nchi SAW den keadaan selaln beliau, karena keadaan
orang selaln beliau bisa saja disibukkan oleh pejalanan."

Pada penbahasan tentang ilmu telah dikemukakan satu bab
dengan  judul   `fMenberi   Fatwa   ketika   Berada   di   atas   Hewan
Tunggangan".  Selain  itu,  telah  disebutkan  pula  dalam  hadits  Jabir

yang panjang tentang haji Wnda' saperti yang dikutip Imam Muslin,
:Jtj itl' a;i;b Ldl :I;?, 3jri3 j> *3 3ji ai js &i ]jl3 e63
alasuhLIIirh SAW thawof di atas he\^ian tunggangannya unfuk dilihat
orang®rang dan agar beliou dapat Tnemanlou mereka dart ketinggian
dan  mereha  bisa  bertonya  kapnda  beliau).  Hadits-:bali:ts  teatang
perfuyaan para sahalat kapada beliau saat sedang berialan kald atan
menaiki howan tunggangan cukup banyak,

11. Nat)i SAW Tidak Memiliki Penjaga Pintr

:ju .*f :u'j 9L€fro: de,L€ :#i * ;i;y

&i c3jfi :]ri; .i fty £: fa3 +; * +i
t£33tfa:  :]j  .u=± * fa ch€5  cu= co'!  :.J'a;  .c£,t=i3
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.;i=,,3 9:i> &w i:, A" lil; S=ij' 'jj a  :J\i; :}=; ia+ :;5 .;z£3
a.:,;\± :'jj .;i3 ,.;i> &, i:p &i I;]' Lf! :]j .a£:; a :oi=i'6
'jfa; .t±i±f a }i3 }i 'jjL; I: :od'a; I:i5{f ±fa +€ if qu j!

.*fe j5i 'j¥ #i ¢0; :i3 ,4fa &i j= £#i
-,

7154.   Dari   Anas  bin  Malik,   dia  berkata  kapada  seorang

perempuan   di   antara   keluarganya,   "Apakah.  engkau   mengenal
fulanah?" Dia menjawab, `Benar." Dia berkata,  `Nabi  SAW pemch
melewatinya   saat   dia   sedang   menangis   di   sisi   kuburan.   Beliau
bersah; de,  `Takutlah kepada Allah dan sabarlah'. Pere"pran itul la.ha
menjawab,     `Menjauhlah    dariku,    sesungguhnya    engkau    tidak
merasakan   musibahku'."   Dia   lanjut   berkata,   `Beliau   kemudian
melewatinya  dan  berlalu.   Setelah   itu   scorang   laki-1aki   melewati

perempuan  itu  dan  berkata,  `Apa  yang  dikatakan  Rasulullali  SAW
kepadamu?  Dia menjawab,  `Aku  tidak mengenalinya'.  Dia berkata,
`Sesungguhnya  dia  adalal  Rasulullah  SAW'."  Dia  lanjut  berkata,
"Perempuan  itu  kemudian  datang  ke  pintu  rumch  beliau -dan  tidak

menemukan penjaga pintu. Dia berkata,  `Wchai Rasulullah, aku tadi
tidak mengenalimu'. Nabi SAW bersabda,  `Sese.»ggrfA»);a sabczr z.f" dz.
owalterjadinyamusibah'."

Keteranqu Hadits :

a3ab Nabi SAW tidak memiliki pekyaga pintu). Dalam batoito ini
disebutkan   hadits   Anas   tentang   kisah   perempuan   yang   datang
meminta  maaf atas  peckataarmya,  j>  C!l:l';  (Menyz.»gdr/aA  d¢7i.fu)

ketika Nabi  SAW mendapatinya sedang menangis di  sisi kubur lalu
memedntahkannya untuk bersabar. Dalam hadits ini disebuthan juga,
S.(.iSb°:I?3°;fu¥*j\.,°t;,)all(Diadatangkepinturunahnyadantidak

menemukan padanya penjaga pinfuo.

FATHUL BAARI - 457



-fi:J±   I)i  ':I:e  ';4^  .Uh.  (Sesungguhnya  kesabaran  itu  pada

perf8ma    fer/.adz.nyfl[    musz.hah/.    Dalan   riwayat   AI   Kasymihani
dsedndkapJ)h\-i;:I:dl':):?':±+A.Ol..(Sesunggwhnyakesabaranitupada

mz4sjba[A )i¢mg-perfq[7urJ. Penj elasarmya sudah dipaparkan seeara detail
dalan bab ziaral kvibur pada pembahasan tentang pengurusan j enazah
dan bahwa nana perempuan itu tidak disebutkan.  Sedangkan yang
dikubur   adalah   anaknya   dan   juga   tidak   disebutkan   namanya.
Kemudian  orang  yang  memberitahu  per,empuan  ifu  bahwa  yang
befoicara dengannya adalah Nal]i SAW adalah AI Fadhl bin Abbas. Di
tempat ini  disebutkan pula,  ijti  fpe Ji  :9*i ir  iiJ:i  'J6  I:Ji` .®i

¢Bchwa Arras bin Malik berhato kapeda seorang perem:puan di antara
kelusrganya,  ``Apahah  enghau kenal fulanah. ') Mcksndn:ys, pctck]I
dalan  kisch  ini.  Tetapi  saya  tidak  mengetahui  nana  percmpuan
kelurga chas tersebut.

J>C:J9`;pre„}Jingfa.rJaAdr».fu).Maksudnya,tahandirinuden
tinggalkan  aku.  AI  Muhallab  bckata,  `Nabi  SAW  tidak  memiliki
penjaga pintu yang tetap." Maksudnya, ini tidak bertentangan dengan
keterangan sebelu]rmya yang dikemukakan pada pembahasan tentang
keutamaan dari hadits Abu Musa, bahwa dia menjadi penjaga pintu
Nabi SAW ketika beliau dudck di tepi sumur.

Dia juga bqukata,  `Kedua riwayat itu dapat dikompromikan,
bahwa jika  beliau  tidak  dalan  kesibukan  mengurusi  kelurganya,
tidak     berkousentrasi     untuk     sesuatu     urusan,     maka     beliau
men9hilangkan penchalang antara dirinya  dengan  orang-orang,  1alu
beliaumenanpakkandirinyauntukorangyangmembutuhkan."

Ath-Thabari, `Hedits Umar ketika Aswad minta izin padanya
-yakni sehubungan cerita sumpah beliau untuk tidck menemui istri-
istrinya  selama  satu  bulan,   saperti  disebutkan  pada  pembahasan
tentang    nikah-   menunjukkan   bahwa   apabila   beliau   hendak
menyendiri  maka  belian  menganbil  penjaga  pint`L  Kalau  bukan
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karena  itu,  tentu  Umar  akan  meminta  izin  sendiri  dan  tidck  lagi
mengatakan, `Wchai Rabah, mintakan izin untuldai' ."

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  mun9]rin penyebab  Umar minta
izin  adalah  karena  dia  khawatir  Nabi   SAW   akan  memarahinya
sehubungan dengan persoalan anak perempuannya, sehingga dia inSn
memastikan hal itu dengan memerintahkan orang laln untuk meminta
izin.  Ketika Nabi  SAW memberi  izin kepadanya maka hatinya pun
menjadi   tenang   dan  beri>icara  tanpa  beban,   saperti   yang   sudah
dipaparkan.

AI Kamani berkata meringkas pemyataan terdahulu, `Makna
perkataan,   `Tidak   menemukan   penjaga   pintu',   adalah   dia   tidak
memiliki penjaga pintu yang tetap, atau di kamar yang menjadi tempat
beliau,  atan penjaga pintu itu bukan atas penunjukan beliau, bahkan
itu muncul dari inisiatif Abu Musa dan Rabah."

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   pemyataan   pertana   sudah
mencukupi.   Sedan8kan  pemyataan  kedua  perlu  ditinjau  kembali,
karena bila tidak nda penjaga pintu di kinar sementara ia merupakan
tempat bagi orang yang tidak mau diganggu, mcka tentu di tempat lain
lebih patut lagi tidck mengambil pengaja pintu. Sedan8kan pemyataan
ketiga I.uga perlu  ditinjau  lebih  lanjut,  karena  kalau  pun  dikatakan
keduanya melakukan hal itu atas inisiatif sendiri tanpa perintah dari
Nabi   SAW,   tetapi   persefujuan   beliau   atas   perbuatan   keduanya
menunjukkan bahwa hal  saperti  itu  disyariatkan,  sehingga mungkin
disimpukan   darinya  bahwa  pembolehan   tersebut   berlaku   secara
mutlak. Tetapi mungkin juga dikaitkan dengan adanya kebutuhan, dan
ini yang lebih tapat.

Para ulama berbeda pendapat tentang pensyariatan mengambil
ajudan  bagi  para  hakin.  Asy-Syafi'i  dan  sejumlch  ulama  berkata,
`Tidak   patut   bari    hakin   untuk   mengambil    ajudan."    Tetapi

sekelompok  ulama  menibolehkannya.  Mereka  mengatakan,  hakim
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tidak patut menganbil ajudan dalam kondisi stabil dan orang-orang
dalam kondisi baik serta menaati hakim.

Sebagian .Iagi berkata, `Hahim dianjurkan menganbil ajudan
agar  bisa  menertibkan   orang   yang  berperkara,   mencegah   orang
melampaui batas, dan menahan tindakan orang-orang yang j ahat."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Apa yang
dilakukan   oleh  ,sebarian   qadhi   berupa   ketatnya  penjagaan   dan
memasukkan berkas perkara bukan temasuk perbuatan ulama salaf."

Tentang  mengan8kat  ajudan  telah  disebutkan  dalan  kisah
Umar  sehubungan  dengan  perseteruan  antara  AI  Abbas  dan  All.
Dalam  kisah  itu  disebukan  bahwa  Umar  memiliki   ajudan  yang
bemama   Yarfa.   Hal   ini   sudah   disebutkan   dengan   jelas   pada
pembahasan  tentang  ketetapan  seperlima  harta  rampasan  perang.
Sebarian lagi mengaitkan pembolehan menganbil ajudan hanya pada
selain waktu sang haldm menchadapi masyarakat untuk memutuskan
perkara.   Ada  pula  yang  membolehkannya   secara  umum   saperti
terdahulu.

Tentang  penggunaan  berkas,   Ibnu   At-Tin  berkata,   "Jika
maksudnya beckas yang di dalamnya terdapat berita apa yang tejadi
maka   pemyataannya   benar.   Sedan9kan   berkas   yang   dituliskan

padanya   kaputusan-kaputusan   terdahulu   agar   dijadikan   sebagai
pegangan untuk memufuskan kasus-kasus  serupa maka ini temasuk
keadilan dalam menetapkan hukum."

Ulama lain berkara, "Tugas ajudan atau penjaga pintu adalah
memberitahukan kepada hakin keadaan orang yang datang, terutama
tujuarmya saat itu.  Bisa saja seseorang hendak mengadukan perkara
namun  dikira  oleh  hakim  sebagal  tamu  biasa  sehingga  diberikan
kapadanya penchomatan sebagaimana halnya tamu yang selayaknya
tidak     boleh     diperlakukan     seperti     orang     yang     belperkara.
Menyampaikan berita tentang suatu masalah kapada hakin bisa saja
melalul media vefoal atan tulisan. Namun hakin tidak dianjurkan utuk

460 - FATHUL BAARI



terus   menerus -menggunakan   ajudan   untuk   men8halangi   dirinya
dengan masyarakat bahkan bisa sanpai tingkat haram. Abu Daud dan
At-Tirmidzi   meriwayatkan  dengan  sa»nd  yang  /.a){yid  dari   Abu
Maryam AI Asadi, bahwa dia pemah berkata kapada Muawiyah,  €=£g=.

* 'lra=>6 fe cra` jii be &i 6i3 ;i :'Jj% ii3 gS &i j± &i Jjl3
*9®1  i}i  $5+L>  ::;  &1  '+r±S-i  }j5±.G-t:4faf mende»grr Raszf/%/haft  SXW

bersabda,   "Barangsiapa  diberi  kehaasaan  olch  Allah  memegang
urusan  manusia,  lalu  dia  membuat  batas  atou  penghalang  untuk
memenwhi kebutuhan mereka, rna,ka Allah akan membuat batas atou

penghalang dari kebutuhamya pnda Hari Kirmat. '')
Dalam  hadits  ini  terdapat  ancaman  keras  bagi  halrim  yang

membuat batas  antara dirinya dengan masyarakat tanpa udzur yang

jelas,  karena  perbuatan  ini  bisa  menunda  sampainya  hak  kapada
pemiliknya  atau  bahkan  menyia-nyiakannya.   Para  ulama  sepakat
diarijurkannya untuk mendahulukan yang lebih awal dan juga musafir
didahulukan   dari   yang   muhim,   terutama  bila   dikhawatirkan   dia
ketinggalan teman perialanannya.  Siapa saja yang ingin menganbil

penjaga  pintu  atau  ajudan  maka  orang  tersebut  sebaiknya  dapat
dipercaya,   bisa   menjaga   kehormatan   diri,   jujur,   bijak,   bagus
akhlalmya, dan mengetahui keadann masyaralcat.

12. Hakim Menetapkan Hukuman Mati kepada Orang yang
Berhak Mendapat Hukuman tanpa Imam yang Berada di

Atasnya

+3*&ij*gL5£icL+i;;3ji;'Odr*i;rf`JiLr-fir
•J¥fy, ir iffl, -,i 3J'Ji*

7155. Dari Anas, posisi Qais bin Sa'ad di sisi Nabi SAW sama
dengan posisi kapala pengawal di sisi sang pemimpin.
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.;c*£=+.fj£;fL3#&,uk€j£,aufuL;dfif
`,,

7156.    Dari    Abu    Salamah,    bahwa   Nabi    SAW   pemah
mengutusnya lalu mengivnitinya dengan Mu' adz.

i; ;ti d-`j csfa€ fr: fi ir; .Oi uL; df *
.s5a€ ij if :jj 9iis c :]Lff i,i

•#3 & i, j= gj,+J3 i, ;ri
I)

7157.  Dari Abu Musa, bahwa scorang laki-laki masuk Islam
kemudian  murtad menjadi  Yahudi,  maka Mu'adz bin Jabal  datang
senentara laki-1ahi itu di sisi Abu Musa. Dia berkata, "Apa ini?" Abu
Musa menjawab, .`Dia tadi masuk Islam kemudian mutad menjadi
Yahudi./"   Mu'adz  berkata,   "Aku  tidak   akan   duduk   sampal   alni
membunuhnya, kaputusan Allah dan Rasul-Nya SAW."

KeTeteranganlladits:

(Bah  hakim  menetapkan  hulouman  mati  kepada  orang yang
berhak mendapatkan hukunan selain Imam yang berada di atasnydy.
Maksudnya,  hakim yang ditunjuk pemerintah menetapkan hukuman
mati tanpa hanis meminta izin secara khusus dalam hal itu.

Pada bab ini Imam Bulchari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Perrianf rty hadits Anas bin Malik.

}i:. Ji {tfi  b!  ffiesonggwfangAa 8a!is bz.# Sa 'nd/.  Dalam riwayat

AI  Marwazi  ditambahkan,  3S¢  d!1  (JZ)»zf   I/I)a!d¢A).  Dia  adalah  AI

Anshari AI Khazrati. Bapaknya adalah pemimpin suku Khazrzrf . Sikap
At-Tirmidzi memberi  asumsi bchwa dia adalah  Qals bin  Sa'ed bin
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Mu'adz,   karena   dia   medwayatkan   hadits   dalam   bab   ini   pada

pembahasan Sa'ad bin Mu'adz.
';i:I;) Sa ^drl i:p .;Sl §i±';:;i OSi'Uis  @ia berada di hadapan

Ivabz. SL4 „. AI Kamani berkata, `Manfaat pengulangan lafazh haa#a
adalch menjelaskan kelangsungan dan kesinambungan."

Dalam  riwayat  At-Timidzi,  mnu  Hibban,  AI  Ismaili,  Abu
Nu'aim, dan lainya melalui bcherapa jalur dari AI Anshari disebutkan
dengan redaksi, *3 # al j± #1 ¥a;i 6;i * Ji :rig 6J tzdrJafr
Qais  bin  Sa'ad  berada  di  hadrpan  Nabi  SAW). DengarL dehikian,
j elaslah banwa lafazh tadi hanya berasal dari para periwayat.

;jn\ '3 -S;;±})  `±.Ce  -Sft±  a'osisinya  sama  dengan  posisi
fepa/a pe»grwa/ dz. sisz. sang pemz.mpz.»/.  AI  Ismaili  menambahkan
dari  AI  Hasan  bin  SuSran,  dari  Muhammad  bin  Malzuq,  dari  AI
Anshari,   gj#i   Jg   i2£J   tJ,   (Kare»a   dz.a   me/adsa#aha„   "7us¢#-

zfusa»»)/&). Namun tanbahan ini berasal dari perkatann AI Anshari

yang disisipkan dalam hadits sebagaimana yang dijelaskan oleh At-
Tirmidzi, sebab dia medwayatkan hadits ini dari Muhammad bin bin
Marzuq hingga redaksi, j;?ql Q'enimpin), kemudian dia berkata,   J6

g;Sl   .cp    J±   \=1,   .-`g!I:irftyl   qu   Anshari   bckata,    "Karena   dia
me/adsa"aha#     #usa#-#usaHH);a. ')    Sedangkan    riwayat-riwayat
lainnya tidak mencanfumkan keterangan ini.

Ibnu  Hibban  telah  menyebutkan  hadits  ini  dalam  bab  yang
beljudul, "Sikap Bejaga-jaga Nabi SAW dari Kaum Mus)rilrin dalam
Majlisnya Apabila Mereka Masuk kepadanya." Hal ihi menunjukkan
bahwa  yang  dia  pahami  dari  hadits  tersebut  adalah  perbuntan  itu
dilakukan  oleh  Qais  bin  Sa'ad  atas  penunjukkan  deri  Nabi  SAW
secara resmi.  hi pula yang dipahami AI Anshari  ®eriwayat hadits
itu). Akan tetapi hal ini dinentahkan oleh hadits yang ditambahkan AI
Ismaili, dia berkata:   {€jLatl cF I?.I ei® }:a; P ,Ji;i J; ifa®l L3'a>
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a, ji, #, rf ¢` :J6 ' dy3 :€jc4J'qi 'j6 {ie¢' p f;i ja>

fu il<i c±qi ;9 giv#i rc p'giv; 9±'Jfa a * }i :rj '06 fr3 93fe

i:L:£bi'is\£;,:gait,3g,d.I¢*oi:Pat+i3iyjjai=,,39;i>&ij:p;gpl
'::)i,.a °S 'tr;i  9;;S  J3 (AI Hatisan bin Khalf menceritakan kapada

kel:wi,  da:ri  Muhammad bin AI  Mutsauna,  dart AI  Amshari,  bapakku
menceritakan kepadaku, dart Tsvimamch -AI Amshari berkata, ``A:ha
tidck mengctchvinya kecuali dart Amas ''-dia berkata, "Ketika Nahi
SAW datang [ke Madinch]  maka Qais bin Sa'ad di hadapan beliou
bagalkan   kepala  pengowal   di   sisi   sang  penimpin.   Laha   Sa'ad
berbicara dengan Nabi SAW tentang Qais agar mengalihharmya dari

posisinya itu karena lchowatir dia melakukan tindakan terteutu. Maha
Nabi SAW pun mengalihkanrrya dqri posisi ituly.

AI Ismaili juga meriwdyatlrm dari Abu Ya'1a dan Muhammad
bin Abi Suwaid, semuanya dari Muhammad bin AI Mutsarma, dari AI
Aushari,  dengan  redaksi  saperti  redaksi  Muhammad  bin  Marzuq,
tanpa  tanbahan  di  bagian  akhinya.  Dia  berkata,  "Dia  tidak  ragu
bahwa hadits itu dinukil dari Anas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selaln itu, hadits ini diriwayatlcan
oleh  Ibnu  Hibban  dalam  kitab  4sA-SfaaAz.A  melalul jalur  Bisyr  bin
Adam  mnu  binti  As-Samman,   dari  AI  Anshari.  Akan  tetapi  AI
Haitsan   dan  juga  gurunya  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  tidak
menyendiri    dalan   menukil   tanbahan   tersebut.    Ibnu   Mandah
meriwayatkan dalam kitab 4/ A4l¢ 'rz/aft dari Muhammad bin Isa, dia
berkata:   Abu  Hatim  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami  dari  AI
Aushari,  secara panjang  lebar.  Seakan-akan  bagian  hadits  itu  yang
dipastikan  mczz4sA%/,  sehingga hanya  itulah  yang  dikutip  oleh haam
Bukhari,  dan juga  oleh  kebanyakan  periwayat  yang  meriwayatkan
hadits  ini.  Tanbahan  ini  diragukan  oleh  AI  Anshari,  apakah  ia
maasAa./ atan tidak. Kalaupun dikatakan akurat maka rfu teljadi pada

Qais bin Sa'ad kecuali pada kali tersebut dan tidak dilakukan secara
terus menerus.
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Kata   as);-§)/zfn/fAaA   artinya   para   asisten   atau   pembantu

pemimpin. Maksud kata sAaaAz.A any-rywnffAaA. adalah pemimpin para
asisten. Ada yang mengatckan, bahwa meieka dibcri mama saperti itu
karena keberadaan mereka sebagai tentara-tentara rendahan. Di antara
hadits yang menggunakan arti ini adalah, li±Ill J>J£Jl 'Y3 @«ha» Aarf&

}i¢z2g re»drA/. Sebagian ulana mengatakan, bahwa diberi nana saperti
itu  karena  mereka  adalch  kelompok  yang. tangguh  dan  kuat  di
kalangan tentara. Makna dari kata ini saped yang dig`makan dalam
hadits  [4/  Ma/aAz.in,   pJii},  i£;a  5;fro"j   @zpenyuriaffa»  fa»ggrA

me»gAadrpz. fez»afz.orz).  Maksudnya, mereka sapakat untuk tidak lari
walaupun hams mati.

AI  Azhari  berkata,  `Kata  s)/efrafA  artinya  yang  teri>aik  dari
segala sesuatu. Dari sini diambil kata as)/-ey¢rafA untuk sekelompok
tentara, karena keberadaan mereka sebagai tentara pilihan."

Ada   yang   mengatakan   pula,   bahwa   any-s)7ef "fA   adalah
kelompok garis dapan suatu pasukan dan melakukan kontak langsung
dengan   medan   pertempuran.   Sebagian   lard   mengatakan,   mereka
dinamai  s)/efra£Aa»  karena  memiliki  tanda-tanda  yang  bisa  dikenali
baik berupa penanipilan maupun pakaian. Pendapat ini dipilih oleh AI
Ashma'i. Ada pula yang berpendapat, bahwa mereka dinamai saperti
itu  karena  telah  menyiapkan  diri  untuk  tugas  tertentu.   Kalinat,

ay;rafAa /f/a»  »a/saAef  /I-/  amr,  artinya  si  fulan  telah  menyiapkan
dirinya.untuk urusan itu. Demilriin pendapat yang dikemukakan oleh
Abu Ubald. Sebagian mengemukakan, bahwa ia diambil dari kata asy-
s)/czrz.I.fA,  yang  artinya  tali  yang  kuat,  karena  pada  mereka  terdapat
kekerasan.

Tinbul kemusykilan tentang kesesuaian hadits  dengan judul
bab. Menurut AI Karmani kesesuaian itu bisa diambil dari redaksi,  6j3

4rGtjl  karena  ardnya  adalch  di  sisi  Hakin.  Hal  ini  cukup  b.agus
sekiranya  didukung oleh bahasa.  Atas  dasar ini,  maka  seakan-akan
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termasuk tugas Qais adalah melakukan hal tersebut di hadapan Nat)i
SAW  berdasariran  perintah  beliau,  baik  bersifat  khusus  maupun
unun.

AI Karmani berkata, "Mun9ldn juga kata 6j3 bemakna selain.

Kemun9kinan inilah yang dikandung hadits kedua bukan yang lain."

Saya  (Ibnu Hajar)  katakan,  kousekuensinya ndalch kata 6ji

telah digunakan pada judul bab dengan dua ma]ma. Lalu pada hadits
ini terdapat penyerupaan apa yang telah lalu dengan apa yang tedadi
sesudahnya, karena kapala pengawal belum ada di nasa Nal]i SAW
digunakan  seorang pun  pembantu beliau.  Bahkan hal  ini, teljadi  di
nasa daulah bani Umayyah. Anas kemudian ingin menyederhanakan
ganbaran tentang keadaan Qais bin Sa'ad bagi para pendengamya
sehingga diumpamakan dengan apa yang mereka kenal.

iKedzf¢, hadits Abu Musa.

}& ii5i3 i£! *3 gfe &i j> gri 3i dj; ¢,i ;i  @arz. 4bw
Musa, bahwa Nabi SAW permah menglrfusnya,  lalu nengikutkannya
de»grx  Afaf 'adz/.  hi  adalch  penggalan  hadits  panjang  yang  telal
disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang perintah bertaubat
kepada orang-orang yang murtad, melalui sa»ad saperti di tempat ini,
dan bagian  awalnya  disebutkan,  63±';:.ql  6€  Pie3  a;3  tjji  (4fu

datang  sedang bersamaku dua !aki-laki  dari  suku Asy'ar{D. I:al:n di
dalamnya  setelah  redaksi,  6S13i. :;   \£};3  j>  :}p=L`  'Y  (Kamz.  fz.da4

mempeke]jakan  dalam  urusap  kami  orang yang  menginginkannydy
disebutkan, U€ i; ;ti; ail!i EE aji b:i u: 'cj'i tis;I :;1'3 (4fan fefapj

pergilah  engkou  wahai  AI}u  Musa.  Kem:udian  dia  mengikutka:rmya
denga# M# 'adz bz.# Jabao. Setelah itu di dalamnya disebutkan kisah
orang Yahudi yang masuk Islani kemudian murtad. Hal ini pula yang
dikutip hiam Bukhari di tempat ini pada hadits berikuthya.

iFegiv.gq hadits Abu Musa.
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'3.:rip .ti  i';i:ji .se:) .tiit   (Bahwa  seorang  lakl-laki  masuk Islam

femefdz.cz»  mzfrJ&d me»/iedz.  yczAe.dz).  Penjelasannya  sudah  dipaparkan

sebel-ya.
g3,I+i) h\ '*+=}± 'tiE1  S ':r±±i{ '\  (Ake. tidak ahan duduk sampai

aku  membunwhnya,   ketetapan  ALllch   dan   Rasul-Nya).  Di  terxpat
tersebut disebutkan, (}3ii * +'6 (Dz.a memen.mla4ha# agar /flfa.-/aft. I.fw

dz.bzf»ztA). Dari sini menjadi sempuma tujuan dari judul bab di atas dan
sekaligus menjadi bantahan bad kalangan yang mengatakan bahwa
A%dnd   thukuman-hukuman   yang   telah   ditentukan)   tidak   boleh
ditegakkan  oleh  para  pembantu  pemerintah ` pusat,  kecuali  setelah
melakukan musyawarah dengan pimpinan tertinggi yang mengan8kat
mereka.

mnu Baththal berkata,  "Para ulama berbeda pendapat dalam
masalah  ini.  Para ulama Kufch berpendapat bahwa qadhi  statusnya
sebagai  wakil,  sehingga  dia  tidak  boleh  mengambil  satu  tindakan
kecuali  dalani  perkara  yang  diizinkan.  Namun  ulana-ulana  lain
mengatakan  bahwa  statusnya  sama  dengan  pemegang  wasiat.  Dia
berhak   mengambil   kebijakan   dalan   segala   sesuatu   dan   bebas
bertindak menurut pandangannya dalam segala sesuatu selaln dalam
masalch yang dikecualikan."

Ath-Thahawi menukil dari mereka bahwa A"defd tidak boleh
ditegakkan oleh para pembantu pinerintah di beberapa wilayah, tidak
bolch dilakukan oleh penguasa di  suatu daerah,  dan tidak pula oleh

yang   sepertinya.   Ibnu   AI   Qasim   menukil,   "Hzfdefd  tidak   boleh
ditegakkan  di  pedesaan,  bahkan  hendaknya  dibawa  ke  perkotaan.
Tidak boleh pula dilakukan gisAasA dalam hal pembunuhan di semua
kota,  kecuali  di  Fusthath."  Maksudnya,  karena  ifu  adalal  ibu  kota

penguasa  tertinggi  Mesir  saat  itu.  Dia  berkata,  "Atau  boleh  pula
mengirim    surat    kapada    penguasa   Fusthath    tentang    hal    itu."
Maksudnya, dalam ran8ka minta restu darinya.

FATHUL BAARI - 467



Senentan Adyhab behata, `Bahkan setiap orang yang diberi
wewenang oleh penguasa tertingri untuk meminpin daerah tertentu
maka boleh melaksanakan Andnd. "

Pendapat  serupa  dinukil  pula  dari  haam  Asy-Syafi'i.  Thnu
Baththal berkata,  `Dalil  yang membolehkan adalal hadits  Mu'adz,
sebab   dia  membunuh\  orang  murtad  tersebuL   tanpa  mengajukan

peckaranya kapada Nati SAW."

13. Apakah Qadhi Boleh Menctapkan Kepufusan Atan Berfatwa
dalam Keadaan Marah?

•lrjr :]j :J£; u!i i; Lii}, ap :I+ `* i;
'cjfj c££i ff 'i5±;€ i oc,ft  _'O`in  '06'3_ *:I

if ife£ i :]ji; i3 9S &i jfa €#i ---JL_--J'

•eGz; Sis c#!, i;;

7158.    Dari    Abdul   Malik   bin   Umalr,    aku   mendengar
Abdurrahman bin Abi Balmh belkata, "Abu Balmh pemah mengirim
surat  kapada  ana]mya  yang  berada  di  Sijistap  bahwa  janganlah
engprau menetapkan kaputusan antara dua orang saat engkau marah,
karena    sungguh    aku   telah   mendengar   Nal]i    SAW   bersabda,
`Janganlah seorang hakin menetapkan keputusan antara d:ua orang

saat dia dalam keadaan marah'. "
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7159.  Dari  Abu  Mas'ud  AI  Anshari,  dia berkata,  "Seorang
laki-1ald   datang  menemui  Rasulullch  SAW  lalu  berkata,   `Wchai
Rasulullah, aku demi Allah terlambat shalat Subuh lantaran si fulan

yang  memperpanjang  bacaan .atas  kami  dalam  shalat  itu'."  Abu
Mas'ud  berkata,  "Aku  tidak  pemch  sekali  pun  melihat  Rasulullah
SAW  lebih  marali  dalam  member  peringatan  dibanding  hari  itu.
Bdian bersalDda,  `Wahai manusia, sungguh di antara hamu ada yang
membuat   orang-orang   lari.   Siapa  sdya   di   antara   kalian  shalat
mengimami   orang-orang   maha   sebaiknya   mempersingkat   shalat,
karena sungguh di antara mereka ada orang tea, orang lemah, dan
orangyangmemilikikeperluan'."

'd:3 i-;rf;I ife ii :£f * i;

&i I;; 3j es t*3 fe
EJ

iJ: cfi€ ug- dr® iJ: tcai£,_,

¢,,,,*d}

. di rfu; ®ef 3' lit+ °e¢ .# has
7160.    Dari   Muhammad,    Salin   mengabarkan   kapadaku,

Abdullah   bin   Umar   mengabarkan   kapadanya,   bahwa   dia   telch
menceraikan istrinya saat haid. Lalri ketika Umar menyebutkan hal itu
kapada  Nabi   SAW,  Rasulullch  SAW  langsung  marah  kemudian
bas3Ihda,  `.Dia  sebalkrrya  rtyuk kepadanya,  kermdian menahannya
hingga  such,  lalu  istrinya  haid hingga  suci  lagi.  Apabila  dia  lebih
cenderung menceralkannya maha ceralhanlah. "
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Keterangan Hadits:

q3ab    apa:kch   qadhi   boleh   menetapkan   keputusan   atou
bez;rarwa  daha7»  faga!ihaa7z  ma7ich?/  Dalan  riwayat  AI  Kasynrihani
disebutkan `Thakin".  Pada balb  ini  ham Bulchari menyebutkan tiga
hadits, yaitur

Parriozi.q hadits Abu Bahah.
-i:Si SS 'C±   (Abu Bakrah mengirim surat2. Mcksndn:ys, bapck

dari Abdurrahman, periwayat hndits ini.

4¥:! j! fl[:iqpadp a»abz}^qJ. Demilrian redaksi yang tereantum di

tempat ini tanpa menyedutkan nana. Senientara dalan kitab i4/ i4£Artz/
karya   Al   rmzzi   disebutkan,   al   }:£   *TI   j!   (Kdyad¢   a»akya

I/baid!.Jhafr). Nananya disebutkan juga dalam riwayat Muslim nanun
dengan redaksi yang befoeda.  inam Muslin juga meriwayatkannya
dari Abu Awanah, dari Abdul Malik bin Uinair, deri Abdunahman,
dia berkata, ;Jfi €:i p!; il  }=;a  j'; 3' ±g ¢,i Cr€ (Bapafahaf men«/is

surat   lalu   a:ha   menulisnya   untuk   Ubaldillah   bin   Abi   BakrchD.
Sedangkandalamkitabi4/uwhfr+dischutlcandenganredcksi,¢,i'lr€

t\. {}1 .L{)  ly  ±=S  S:}}  J\., 'ti ':=;§') (Bapakku mendis  surat dan aku-me;uliskan'  utukn:ya   'kepada    anaknya    Ubaldillch    dan    telch

disebutkan ...).

Ini selaras dengan redaksi riwayat Muslin, hanya saja beliau
menanbahkan lafazh, "Analmya." Disedutkan, suatu kali Abu Bakrah
menulis sendiri, dan kali lain beliaLi menyunih anaknya Abdunahman
untuk  menuliskan  surat  kapada  saudaranya,  1alu beliau  menuliskan
untuknya sekali lagi.

Saya  (Ibnu  IIqjar)  katakan,  ini  tidaklah jelas,  bahkan  yang
tampak bahwa maksud berkataan,   €,i 'lTj7 (bqpafahat me#alis) adalch

memerintahkan menulis. Sedan8kan maksud pckataan, @' ti±J (Afai
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men%/is zt»fttkyia) adalah aku menuliskan apa yang diperintahkannya.
Sebab   hukun   asal   adalah   tidak   ada   kqjadian   yang   benilang.
Pandangan ini dipedniat oleh redaksi hadits,  tjj. tj; (Ses„#ggrAnya

afu mende7zgzzr), karena perkataan ini berasal dari Abu Bakeah dan
bukan   dad   analmya   (Abdurralman).   Sebab   Abdurrahman   tidak
tergolong salabat, dan dia menpckan anak pertama yang dilahirkan di
kota  Bashrah,   saped   yang  telch   dibalas   ketika  membicarakan

perkataan  Abu  Bahah,  3=ai!;  iS'  ±€;  a  ;j>  lJ£;is  }'  (Sefa.7i¢nya
nereka  masuk  kepachku  maha  aku  tidak  akan  menolck  mereha
dengan ranting kayifo.

a`=ra+ a6-3 @Zd beradr dz. Szj.zsta»/. Dalam riwayat Muslim

dischutkap 'OL3tl. $6 ':S) alto adalah qadhi di Siifistan). hi adalch

kalinat yang menunjukkan keadaan. Sijistan adalah nama salah satu
neged yang berada di arab IIindia. I,etaknya dari Karman sejauh 100

/zzrsdeh dan sekitar 40 /urschb di antaranya inalch gurun yang tidak
berpep8huni  dan tidak menilihi  sumber air.  Ia  dinisbatkan kapada
Sijistani  dan  Sijiztani  Oralmi  hun)f sz.n  diganti  zaz.)  dan  ini  tidak
menSkuti  kaidah  baku.  Kata  Szj.isfzrm  tidak  mengalami  perubahan
tanda baca di huruf althir karena sebagai nana dan bahasa asing atau
lrarenaadanyapenanbahanhunlfa/zJdanmm

Ibnu Sa'ad bckkata dalam kitab .4fA-7Hahagaf, "Ziyad ketika
memegang  penedntahan  di  hak  sangat  dckat  dengan  anak-anak
saudarmya  dari  pihak  ibunya  Oralmi  Abu  Balmah),  memuliakan
mercka, dan mentmjuk Ubaidillah bin Abi Balmh untuk menerintah
di Sijistan. Abu Balmh meninggal pada nasa pemerintahan Ziyad."

CJde  '`=|fr)  i;S ':;i  s± 'q .Cffi  (Janganlah  engkou  memberi

kaputusan  antara  i:uq  ova;g  saat  enghau  marah).  Dalarn Tivayat
Muslindisebutkan,rzLfq3irya»grn/aA"e»efapfa»A«frtm/.
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OIS]± '+) S±+ ';j± .ass .::;j± '¥ (Janganlah hakin merwhishan

a#fzzra de.a or¢ng saaf dz'a urarchJ. Dalam riwayat Muslin disebutkan,
•:+>1\'[±=±'1(Janganlahseseoranginenetapkanhahum),dansehannya

tidak  ada  perbedaan.  Dalam  riwayat  Asy-Syafi'i,  dari  Suf3ran  bin
Uyalnah, dari Abdul Malik bin Umair, melalui sand-nya disebutkan,
3`;a; 3i3 t¢! 6;i ffl°I tz=Z a Ji ctrfu°l piz '¥ r/angndaA seormg

qadhi memberi keputusan atou janganlah seorang hakim menetaphat.
hokum di autara d:un orang saat dia march) .

K;ta a/ Aaham artinya halrim dan terkndang digtmakan untuk

pengayom urusan yang disandalkan kapadanya. AI Muhallal> bckata,
"Sebal] 1arangan ini adalch menetapkan hukum kctika riinh, karena

terkadang  menyeret  si  hakin keluar  dari  kchenaran.  Saped  inilah
pendapat yang dikatakan oleh para ahli fikih di berbagal negdi."

Ibnu   Daqiq  .AI   Id   berkata,   `Di   sini   terdapat  .Iarangan
menetapkan hukum saat marah, karena ketika ifu tedadi penibalan
kondisi sescorang, sehingga rawan melakukan kekelinran dan hukum
tidak bisa ditetapkan sebagainana mestinya. Berdasalkan makna ini,
para ahli fikih menperluas hukum tersebut mencalmp senua peckara
yang mempenganhi kousentrasi,  saped ketika sangat lapar,  sangat
haus,  mengantuk berat,  dan scmua hal  yang berkaitan dengan hat
sehingga menyibukkan pikiran untuk kousentari dengan cerBiat.  hi
termasuk  menganalogivran  dugaan  yang  kuat  kapada  dugaan  yang
serupa.3 Seakan-akan hilmch mencukupkan menyebut `marah. karena
dominasi marah terhadap jiwa dan sulit untul± melawannya, bcheda
dengan kondisi-kondisi lain yang disebutlran bersamanya."

AI Baihaqi menyebutlran melalui Sa»nd yang lenah din Abu
Saidsecarama7ys.',al.~j5\i;2.Ji3q;FPL@I5Fiz£Yrya#grn/aAseo7i4»g

®®,

3 Maksudnya alasan larangan lnenetapkan hukun saat marah didnga lmat lrarena

keadaan  pildran  yang  tidak  jemih,  sementara  kondisi-kondisi  yang  disdrithan,
seperti lapar, haus, ngantulg dan lain-lain, adalah kondisi yang diduga lmat bahwa
pikiran saat itu tidak jernih. Peneri.
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qadhi memberi kaputusan keouali dalam keadaan kenyang dan tidak
Aaus/. Adapun perkataan syalkh, "hi adalah menganalogikan dugaan
kuat kapada dugaan serupa" ndalah pemyatann yang benar. Ia ndalch
menyimpulkan malma yang diindikasikan mash, karena ketika beliau
melarang menetapkan hukum pada saat marah, maka dipahami bahwa
hukum tidak ditetapkan kecuali pada saat pikiran jemih. 0leh karena
itu, alasan larangan itu adalch makna yang bersekutu dengan hal-hal
tersebut,  seperti  perubchan pikiran.  Penyebutan  si fat marah  disebut
z.//af (alasan penetapan hukum) dengan arti terkandung di dalanmya.
Sehingga apa yang semalma dengarmya saperti lapar diikutkan pula.

Asy-Syafi'i dalam kitab i4/ Umm berkata, "Aku tidak suka bagi
hakin menetapkan hukum pada saat lapar, lelah, dan hati kacau, sebab
kondisi saped itu membuat pikiran tidck stabil."

Sekiranya   sescorang   menentang   hal   ihi   dan   menetapkan
hukum  saat  marah,  maka  ketetaparmya  sah  bila  sesuai  kebenaran,
namun tetap saj a dianggap mahafA (tidak disukai). Demikianpendapat

jumhur    ulama.     Sebelumnya    telah    disebutkan    bahwa    beliau
menetapkan kaputusan yang memenanglcan Az-Zubalr setelah beliau
dibuat marah oleh lawan pet.kara Az-Zubair.  Tetapi hukum  mahalA
tidak berlaku  dalam  kejadian  ini  karena beliau  rna 'sA«m  (terhindar
dari  kesalchan).  Beliau juga  tidak  mengatakan  saat  marah  kecuali
saperti yang beliau katakan saat ridha.

An-Nawawi berkata tentang hadits JzfgafAch ®arang temuan),
`Di dalamnya terdapat dalil yang mcmholehkan meniberi fatwa saat

marah.  Demikian  pula  halnya  menetapkan  hukum.  Kaputusannya
tetap dilaksanakan namun tetap dianggap mafrofA (tidak disukai) bard
kita.   Tetapi  ia  tidaklah  mahafA  bati  beliau.   Sebal]  tidak  tinbul
kekhawatiran atas beliau saat marah saperti yang dikhawatirkan pada
orang lain. Sungguh jauh orang yang` mengatakan,  `Dipahami bahwa
Nabi   SAW  telah  menetapkan  hukum  itu  sebelum  kemaraliannya
mempengamhi  pikiranya'.  Padahal,  dari  pemyataan  mutlak  dalam
hadits menyimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan antara tingkatan-
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tin8katan marah den juga sebab-sebabnya. Demikian pendapat yang
disebutlran olch jumhur. Adapun hoam AI Haramain dan AI Baghawi
memberikan perincian, keduanya membatasi hukum mabi!fA itu untuk
marah yang bukan karena Allah.  I,alu Ar-Ruyani mempertanyakan
perincian ini. Sementara ulana selain beliau menganggap hal ini sulit
diterima  karena  dianggap  bertentangan  dengan  makna  lahir  hadits
serta menyelisihi makna yang menyebabkan menetapkan hukum saat
march dilarang. "

Sebagian  ulana  madchab  Hanbali  berkata,  "Hukuln  yang
ditetapkan saat marah tidaklah dilaksanakan karena ada larangan tegas
tentang  it[i,  sebch  larangan  belkonsekuensi  rusalmya  perkara  yang
dilarang.„

Sebagian lari memberikan perincian antara marah setelah jelas
hukumnya, sehingga tidak memberi penganih bagi keabsahan hukuni
dan jika tidak demikian maka diperselisihkan, adalch perincian yang
diperhitun9kan.

Ibnu  AI  Manayyar  berkata,   "Imani  Bulthari  memasukkan
hadits Abu Bakrah yang menunjukkan larangan, kenudian hadits Abu
Mas'ud   yang   menunjukkan  penbolehan   sebagai   isyarat   darinya
tentang cara mengompromikannya,  yaitu menempatkan pembolehan
khusus  untuk Nal}i  SAW karena beliau  seorang  yang rna 'SAet7»  dan
dijanin  tidak  menyeleweng,   atau  kemarahan  beliau  semata-mata
untuk kebenaran. Sehingga siapa saja yang kondisinya saperti beliau,
maka bolch menetapkan hukum  saat marah,  tetapi bila tidak maka
dilarang."

Perkara ini sana dengan masalah kesaksian musuh. Jika dalam
masalah  dunia  maka  ditolak  nanun  bila  urusan  agama  diterima.
Demikian pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu Daqiq AI  Id  dan
lalrmya.

Dalan  hadits`  ini  terdapat  keterangan  bahwa  hadits   yang
diterina melalui tulisan sana dengan hadits yang didengar langsung
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dalam hal kewajiban mengamalkannya. Dalam soal periwayatan tidak
diperbolehkan oleh sebagian ulama bila tanpa disertai pemberian izin
dari dmi. Tetapi yang masyhur adalah pendapat yang membolehkan.
Memang benar, ketika menyampaikan riwayat itu, yang benar adalah
tidak    menggunakan    kata    `dikabarkan    kapada    kani',    bahkan
hendaknya     disebutkan,      `dituliskan     kapadaku'      atau      `beliau
menyuratiku'  atau  `beliau  mengal)arkan kapadalni  dalam  suratnya'.
Manfaat  lain  dari  hadits  ini  adalah  menyebutkan  hukum  beserta
dalilnya dalam pengajaran. Hal senxpa berlaku pula dalam soal fatwa.
Di dalam hadits terdapat juga kasih sayang bapck tchadap anaknya
serta  mengajarkan  kapadanya  apa  yang  bemanfaat  baginya  dan
memperingatkan  agar  tidak  teberumus  dalani  hal-hal  tersebut.  "
dalamnya terdapat pula anjuran menyebakan ilmu untuk diamalkan
serta   diteladani   meckipun   orang   yang   bchlmu   tidak   ditanya
tentangnya.

jFedwa, hadits Abu Mas'ud AI Anchari.

Ji3 ;G   /Seorang /aft.-/aft. drlang).  Sudah disebutkan dalam
bab    "Imani    Meringankan    Shalat"    pada    pembchasan    tentang
menginami  shalat, bahwa nana laki-lahi  ini  tidak  disebutkan,  dan
mereka   yang   mengatakan   dia   adalah  Harm   bin   Ka'ab      telah
melakukan   kekeliruan.   Sedan8kan   maksud   fulan   di   sini   adalah
Mu'adz  bin  Jal]al.  Penjelasan  hadits  ini  sudch  disebutkan  secara
len8kap di tempat itu.  Sedan8kan pembahasan tentang marah sudah
diuraikan   dalam   ball   "Marah   ketika   Membch   Nasehat"   pada
pembchasan tenang ihau.

iKed.grty hadits Abdullah bin Umar.

ti, 'rfe  alto kemudian marah kapadanya). Dalam rivayat AI
Kasymihani  disebutkan,  g;ii  (4Jus»ytz).  Kata  ganti  pada  lafazh,  ¢

(Aepada#);tz) kenbali kapada pefouatan yang disebutkan,  yaitu talck
dengan  saperti  itu,  sedan9kan kata ganti pada lafazh,  g;ii  (afas»}i&)
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kembali ,kapada pelaku perbuatan, yaltu Ibnu Umar. Hadits ini sudan
dij elaskan scoara rinci pada pqubahasan tentang coral.

14. Orang yang Berpendapat ,bahwa Qadhi Boleh Menetapkan
Hukum dalam Perkara Manusia Berdasarkan Ilmu yang

Dimilikinya Jika Tidak Dikhaivatirkan akan Menimbulkan
Prasangha dan Tuduhan

J'ul'3; Pj±±; a a+  :1:P, +3 # &1 j= `#1 Jj Ci
•JJ* }i '.6- ,;i di,;3 .,cjJP.I

Sebagaimana sabda Nchi SAW kepada Hindun,  "Ambz.//aA apcz

);a»g menceffafpz.mzf da78 a7zahaef i5ecara mahaf/ " hi berlaku apabila
ia adalah urusan yang masyhur.

1:p  ..=,;\i  :°d'6  \.;p &1  '¢p>; :afj;\> ®df :3:; c:J:'ii

Lp;fyi ,€£ j£ '06~ I; &i3 call 'jjL; i: :.d'ti;

ie ck Jif ir ,Jii;
bi ae! :od'6 iL: .tl;q jif ir ij35; ®Ji 6j; G+i

_,'J6 tl£'€ i,, csgiv', #i Oof £+

®,J7) J r iftifoefrfe€+
7161.  Dari Az-Zuhri, Urwal menceritakan kapadaku, bahwa

Aisyah  RA  berkata,  `Hindun  binti  Utbch  bin  Rabi'ah  datang  dan
berkata,  `Wahai Rasululiah, demi Allah, tidck ada di atas pemukaan
bumi  pen8huni  kemah  yang  lebih  aku  agar  hina  deri  penchuni
kemahmu, namun jadilah hari ini di atas pemukaan bumi penghuni
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kemch  yang  lebih  aku  sukai  agar mulia  dari  pen8huni  kemahmu'.
Kemudian dia berkata,  `Sesun8guhnya Abu Sufyan seorang laki-laki

pelit,  apakch  ada  dosa  bagiku  unfuk  menberi  makan  siapa  yang
menjadi    tanggungarmya?'    Beliau    bersabda    kapndanya,     Tz.da*
mengapa bagi kamu memberi makan dengan cara yang makrif ."

KeteranEan Hadits:

a3ab orang yang berpendapat bahwa qadhi boleh menelapkan
hakym  dalam perkara manusia berdasarkan ilmu yang  dinitikinya
jika tidak dikhawatirkan akan memimbulkan prasangka dan tudwhan).
Dia sebenamya ingin mentisyaratlran pedrataan Hndzalfah dan orang-
orang sapendapat dengamya, bahwa qadhi boleh menetapkan hukum
berdasalkanapayangdikctahuinyasapertilatarbelakangkasusdalamam
masalah yang yang berkaitan dengan hak manusia. Namun qadhi tidak
bolch    memberi    kaputusan   berdasarkan   pengetahuannya    dalanam
masalah berhubungan dengan hak Allah,  saputi Azfdr.d arasus yang
hukumannya telah ditentukanL karena hal ini  dibangun di  atas asas
toleran.  Schubungan  dengan hak-hak manusia butuh perincian.  Dia
berkata,  "Jika pengetahuannya itu dia dapatkan  sebelum memegang

jabatan qadhi, maka dia tidak boleh menetapkan hukum berdasackan
hal  tersebut,  karena  ini  sama  kedudukamya  dengan  apa  yang  dia
dengar dari para saksi saat dia bukan sebagai hakin. Bcheda dengan
apa yang dia ketahui setelah menjadi haldm."

Mengenai  pedrataan  hoam  Bukhari,  `Bila  tidak  ditakut]ran

prasangka  dan  tuduhan",  maksudnya  adalah menfoch  batasan  bari
orangyangmembolchkanbariqadhimembdikaputusanberdasark+an
pengetahuannya,  schal) merelra yang melarang hal ini secara mutlak
berasalan bahwa qadhi tidak rna 'sAeim schingga bisa sqj a mendapalkan
tuduhan  jika  menetapkan  kqutusan  bedasackan  pengetahuannya.
Mun8ldn  orang   akan  mengatakan  dia  memberi   kapufusan   yang
memenangkan    sahabatnya    dan    menigiv[an    musuhnya.    Untuk
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mencegah hal ini maka pintu kearah itu perlu ditutup. 0lch karma inL
Imam  Bulthari  membolehkamya  dalan  kondisi   si  hakin  tidck
khawatir mendapat tuduhan atau prasan8ka buruk.

Imam  Bukhari  juga  mengisysratlran  bahwa  apatila  hal  ini
dilarang mutlak dengan alasan menutup pintu menuju pckara yang
tidck  diinginkan,  maka  bisa  meninbulkan  masalah  lain,   saperti
apabila  qadhi  mendengar  seorang  laki-lalri  menjatuhkan \talak  tiga
kapnda istrinya, lalu kasus itu diajukan kapadanya, kenudian si laki-
1aki   meng±n8kari   menjatuhkan   talck   tiga,    dan   ketika   disunih
bersumpah  dia  mengucapkan  sumpah  dusta,  maka  bila  kaputusan
tidck   bisa   ditetapkan   berdasarkan   pengetahuan   si   qadhi,   maka
menyebabkan  dia  merestlri  laki-lalri  itu  mengambil  keinaluan  yang
haran baginya, dan ini bisa mengakibatkan qadhi menjadi fasik. Maka
tidck nda pilihan bard qadhi dalam kondisi ini kecuali tidak menerima

perkataan  laki-laki   tersebut  dan  menetapkan  hukum  berdasarkan
pengetahuannya.    Jika   khawatir   adanya   fuduhan,    maka   boleh
memberikan kesaksiannya atas kasus tersebut di hadapan hakin yang
lain. Pembahasan lebih lanjut akan diuralkan dalan bab `Kesaksian
Diberikan di Hadapan Hakin."

AI   Karabisi   berkata,   `"enuntku,   syarat   dibolehkannya
seorang   qadhi   memberi   kaputusan   berdasarkan   pengetahuannya
adalah,  dia  dikenal  secara  luas  sebagal  qadhi  yang  balk,  menjaga
kehomatan  diri,  jujur,  tidak  banyak  melakukan  kekeliruan,  tidak
dikritik  dari  tindakan  tak  becus,  dimana  sebab-sebab  ketakwaan

padanya ditemukan dan sebab-sebal] tuduhan Qecurigaan) tidak ada.
Inilah  qadhi  yang  diperbolehkan  secara mutlak menetapkan hukum
berdasalkanpengetahuannya."

Saya   Qbnu   Hajar)   katakan,   seakan-akan   hian   Bukhari
mengambil pandangannya dari AI Karabisi, karena dia adalah salah
safe gun hian Bukhari.
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+j;ill.u: ?`ul'33 S[jrf e tfj£ :fty, iL3 £i> ai j> #i 'j6 aJ
(Sebagainana sabda Nabi SAW kapada Hindun, "Ambillah apa yang
mencukupimu dan anakmu dengan cara yang mckruif ''). Tkedck:si hi
disebutkan   Imam   Bukhari   melalui   sa»nd   yang   mausA"/   pada

pembchasan   tentang   nafl[al   melalui   Hisyam   bin   Urwch,   dari
bapaknya.  Dia juga telah menyebutkan kisah ini dalam bab  dengan
redaksi lain dari jalur Az-Zuhri, dari urwch.

I.ijr±:  rjjn  'oS  rish.  ':±fy)  (IIal  itw  apabila  s.Iatu  persoalan

map;A«r/.  Ini adalali penafsiran pelkataan mereka yang mengatakan,
`.Qadhi   boleh   memutuskan   perkara   berdasarkan   pengetahuannya

secara mutlak." Mun8lrin juga mcksud `masyhur' adalch sesuatu yang
ddyerintahkan   untuk   mengambilnya.   Selanjutnya   inam   Bulchari
menyebutkan kisah Hindun binti Utbah.

E'!  .i+i  £€  Jif  u>Jql  j3£  j>  66.  e  ITz.da* add  dz.  afus
perrrmkaan bumi penduduk kench yang lebih aku sukal  ...). Hal iri
disebutkan   pada   pembchasan   tentang   sqjarah   nal]i   di   bagian
keutamaan   disertai   ulasannya.   Telah   disebutkan  juga  penjelasan
kandungan hadits ini pada pembahasan tentang nafl[al. in dalamnya
tndapat   penjelasan   cara   penetapan   dalil   mereka   yang   berdalil
dengannya    untuk   . membolehkan    halrim    menetapkan     hukum
berdasarkan   pengetahuannya.   Begitu   pula   bantahan   bagi   yang
menjadikannya  dalil  untuk  membolehkan  memutuskan  kasus  atas

pihck yang tidak hadir di persidangan.

Ibnu  Baththal  berkata,  ``Changrorang  yang  mempefoolehkan

qadhi   menutuskan  perkara  berdasarkan  pengetahuannya  berdalil
dengan  hadits   bab   ini,   karena  beliau  memberi   kaputusan   yang
memenan8kan  Hindun  dengan  mengizinkannya  mengambil  nafrch
dari suaminya untuk anaknya. Hal ini didasalkan kapnda pengetahuan
beliau  bchwa  Hindun  adalch  istri  Abu  Sufyan  dan  beliau  tidak
mencari  bulri  lagi.  Dari  seri  logika,  pengetahuan  qadhi  lebih  kuat
dibanding kesaksian orang lain, karena qadhi meyakihi apa yang dia
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ketahui. Sementara kesaksian bisa saja dusta. Dalil mereka yang tidck
mempefoolehkan adalah hadits Ummu Salanali, dLi  fu; 3' edaii fu'!

(Sesuggwhnya  aku memberi  keputusan  kapadanya  berdasarkan  apa
)/a#g afai de#grrJ, dan beliau tidak mengatakan berdasarkan apa yang
aku   ketahui.   Selaln   itu,   Nabi   SAW   bersabda  juga   kapada   AI
Hadhrami,  i±p±  3i  Blftytf   t:D%a  s¢dsz.7„tt  af¢er  szfmprA#y¢J,   dan  di

dalamnyadisebutkan,Ou,;§!Ou`*`Jffz.datadab¢gz.mwse/az.#z.fuJ.

Dari  sisi  lain, bila hal  ini  diperbolehkan,  adanya para qadhi

yang jchat, dengan menetapkan hukum semaunya, lalu berdalil bahwa
kaputusan  itu  didasarkan pada  apa  yang  dia ketahui,  maka mereka
yang  tidak  membolehkan   secara  mutlak  berdalil  dengan  adanya
tuduhan  0:ecurigaan)  si  hahim  berlaku  curang.  Sementara  mereka

yang  memberi  perincian  berdalil  bahwa  apa  yang  diketahui  hakin
sebelum  memegang jabatan  peradilan  sana  kedudukannya  dengan
kesaksian. Jika hakim memutuskan perkara berdasarkan hal itu maka
sana   artinya   mendasari   kaputusannya   dengan   kesaksian   dirinya
sendiri.  Hal  ini  menyerupai  seseorang  yang  memvonis  orang  lain
berdasal.kan  dakwaannya  sendiri.  Disamping  itu,  posisinya  saperti
seorang hakim menetapkan hukum berdasarkan  seorang saksi.  Pada

pembahasan sebelumnya telah disebutkan alasan lain bagi pandangan
ml.

Dalan masalah memutuskan perkara, maka disebutkan dalam
haditsUmmuSalamah,a;:.ie?;EJ`j>3'p3i\iJ€,i/Ses##gg«AnyaaAw

memberi keputusan kepadanya sesuai apa yang a:ku dengar). Behi;ou

juga   tidak  membedakan   antara  mendengar   dari   saksi   atau   dari
penggugat.  Pembahasan  lebih  lanjut  tentang  pandangan-pandangan
dalam hal memutuskan pel'kara berdasarkan apa yang diketahui akan
diulas dalam bab kesaksian yang dilakukan di hadapan hakini semasa

jatata-ya.
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Ibnu AI Manayyar berkata, "Ibnu Baththal tidak menyinggung
maksud  dari  bab  ini.  Hal  itu karena Imam  Bulchari  berdalil  dalaln
masalah   bolehnya   menetapkan   hukun   berdasarkan   pengetahuan
dengan kisah Hindun. Maka patut bagi pensyarah menanggapi hal itu,
mun9kin  mengatakan  hadits  ini  tidak  menjadi  dalil  bagi  masalah
tersebut,  karena  ia  berada pada posisi  fatwa,  sementara  perkataan

peniberi   fatwa   terkait  kebenaran  pemyataan   yang  minta   fatwa.
Sehingga  seakan-akan  beliau  bersabda,  ..Jika  benar  dia  menalian
hakmu maka boleh barimu menenuhi hak itu sebatas kchampuan."

Dia  berkata,   "Sebagian  mereka  menberi  jawchan  bahwa
umumnya kondisi Nal>i SAW adalah menberi kaputusan hukum dan
mengharuskan pelaksanaannya.  Kondisi  inilah yang harus  dipahami
dari kata, .g;i3 (afasnyq). Namun pemyataan ini tertolak bahwa beliau

tidak  mengetahui  kebenaran  Hindun.  Bahkan  secara  tekstual,  Nchi
SAW. tidak  mengetahui  kejadian   ifu  kecuali   dari   Hindun.   I,alu
bagaimana   ia   dijadikan   sebagai`  dalil   tentang   bolehnya   qadhi
menetapkan hukum berdasalkan p engetaluarmya?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, klainnya yang menafikan hal itu
cukup  jauh,. karena  bila  Nabi  SAW  tidak  mengetahui  kebenaran
Hindun, tentu beliau tidak akan memerintahkannya mengambil, dan
pengetahtian  beliau   tentang  kebenaran   Hindun  mun8hin   melalul
wahyu ulan ihi tidak teriadi pada orang lai-, namun yang jelas ada
pengetahuan  sebelumnya  Yang  mengtiatkan  asumsi  bahwa  Nabi
SAW telah mengetahui keadaan Hindun sebelumnya adalah adanya
hubungan  tali  pemikahan  di  antara  mereka.  Disamping  itu,  beliau
menerima pemyataan Hindun sebagai suami Abu Sufyan tanpa butuh
bukti  dan mencukupkarmya dengan pengctahuan.  Jika dikatakan itu
hanyalah  fatwa  tentu  beliau  mengatakan  misalnya,  `en8kau  boleh
mengambil' , tetapi ketika beliau member perintah dehgan perkataan,
`anbillah',   maka   ini   menunjukkan   sebuch   kaputusan   hukum.

Penjelasan  tambahan  tentang  masalah  ini  akan  diulas  dalam  bab
`Memberi Keputusan kepada Pihak yang tidak Hadir di Persidangan.

FATIIUL BAARI - 481



Ibnu  AI  Manayyar  berkata  pula,  "Sekiranya  pemyataan  itu
sebagai kaputusan hukum tentu beHau butuh pula pengetahuan tentang
isi kaputusan itu. Padahal, kenyataannya isi kaputusan tersebut tidck
memiliki ketentuan yang j elas."

\ 15. Kesaksian dengan Tulisan yang Diberi Cap Apa yang
Diperbolehkan dari Kesaksian tersebut Apa yang Dipersulit atas
Kesaksian itu, dan Surat Hakim kepada para Pembantunya, serta

Surat Qadhi kepada Qadhi lain

0
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i;i  ciii3  iii ,eat fty I, Oof i±°i :fry 'rif3  c3#®i

j,i3 ifeoi ;j~3 .:3Gg L+}i * i;
L*J `,is ,, i; ug- 3=J

}if j! i3 ,4S &i j± S#i 'Ljr is3 .I;i
g7iSi ]j3   .+i; iL,f;if Oof £;3 tfacp
.raij€ st; .y!j {*6 fez oO! :jij, S,;i a

Sescorang bcckata, "Surat hahim dipefoolehkan kecuali dalani

perkara Azfdzfd. " Dia berkata, ``Apabila dalam hal pembunuhan yang
tidak disengaja juga diperbolehkan." Karena menurut dugaannya ini
adalah  masalali  harta  ®cndata).  Padahal  ia  menjadi  masalah  harta
setelah j.enis pembunuhan terbukti. Pembunuhan disengaja dan tidak
disengaja    adalah    sana.    Umar    telah    mengirim    surat    kepada

pembantunya di AI Jarud. Umar bin Abdul Aziz juga mengirim surat
sehubungan dengan perkara tigi yang dipatahkan.

Ibrahim berkata, "Surat qadhi kapada qadhi lain diperbolehkan

apabila diketahui tulisan dan capnya."

Sedan8kan Asy-Sya'bi memperbolehkan surat yang diberi cap
dari  scorang  qadhi.  Pendapat  serupa  juga  diriwayatkan  dari  Ibnu
Umar.

Muawiyah   bin   Abdul   Karim   Ats-Tsaqafi   berkata,   "Aku
menycksikan   Abdul   Malik   bin   Ya'la   qadhi   Bashrah,   Iyas   bin
Muawiyah, AI   Hasan, Tsumamah bin Abdullah bin Anas, Bilal bin
Abi Burdah, Abdullah bin Buraidah AI Aslami, Amir bin Abidah, dan
Abbad bin Manshur, mereka memperbol.ehkan surat-surat qadhi tanpa
dihadiri para saksi. Jika orang yang didatangkan kapadanya surat itu
berkata, "Ini palsu." Maka ada yang berkata kapadanya, "Pergilah dan
cari jalan keluar dari hal itu." Yang pertana kali meminta bulcti atas
surat seorang qadhi adalah Ibnu Abi Laila dan Sawwar bin Abdullah.
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Abu    Nu'ain    berkata    kepada    kahi:    Ubaidillch    bin    Muhriz
menceritakan kepada kami, aku datang membawa surat dari Musa bin
Anas  qadhi Bashrah,  aku telah menegakkan bukti  di  sisinya bchwa
aku  memiliki  hak  si  fulan  sekian  dan  sekian,  sementara  orang  itu
berada di Kufch. Setelah itu aku membawa surat itu kepada AI Qasim
bin Abdurrahman dan dia mernperbolehkan uhtuk dilakukan. Nanun
AI Hasan dan Abu  Qilabah tidak  suka diberi kescksian  atas wasiat
hingga diketahui apa yang ada padanya, karena seseorang tidak tahu
baran8kali berisi kecurangan. .Nabi  SAW pemah pula menulis  surat
kepada  penduduk  Khalbar,   "KaJz.a#  memba[yar  dl.);af  ¢f¢s  safa¢baf
kalian atou kalian mengu:nowmkan peperangan. "

Az-Zuhri berkata tentang kesaksian atas perempuan dari balik
tirai,  "Jika  saksi  mengetahui  perempuan  itu  maka  dia  hendalmya
memberi  kescksian,  tetapi  bila  tidak  mengetahuinya  mcka  jangan
memberi kesaksian."

j! ,L#; Oof iJ ,4S a,tl

HEEIE
+,,,,J- •33i; i? ,i:6 i3 #

\
.&'

EI

7162.  Dari Anas bin Malik,  dia berkata,  `Ketika Nabi  SAW
hendak  menulis  surat  ke  Romawi,  mereka berkata,  `Sesungguhnya
mereka tidak membaca surat yang tidak diberi cap'. Maka Nabi SAW
lalu   membuat   cincin   dari   perak   dan   seckan-akan   aku   melihat
kilauannya. Dan ukiran cincin itu adalah, `Muhammad Rasulullch' ."
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Ederangan Hadits:

(Bab  kesaksian  dengan  tulisan  yang  diberi  cap). Dendsian
ledaksi    yang    disebutkan    olch    kebanyalran    periwayat    dengan
menggunakan huruf Afro ` kemudian fa ` tyakni, makfeftim).  Sementara
dalam riwayat AI  Kasynrihani menggunakan redaksi,  ijha®l  fro»g

dfroHis).  Maksudnya,  dengan  huruf ha `  lalu  fu/  artinya kaputusan
vonis.   Namun   redaksi   ini   tidak   tereantum   dalam   riwayat   Ibnu
Baththal.  Maksudnya,  apakah  sah kesaksian  dengan  tulisan  dengan
mengatakan bahwa ia adalah tulisan  si  fulan.  Dia memberi  batasan
dengan `yang dicap' karena ini lchih anan dari pemalsuan dibanding
tulisan tangan sata.

g$3  ';jgial a:) ':±JS .a£ '3S€ 6:)  (Apa yang  diperbolehhan  dari

kesaksian  itw  dan  apa  yang  dipersulit  atas  kesaksian  tersebut).
Maksudnya, permasalahan itu tidak berlaku secara umum, baik dalan
menetapkan  maupun  menafikan.  Bahkan  ia  tidak  dilarang  secara
mutlak  sehingga  hak-hak  menjadi  tersia-siakan.  Begitu  pula  tidak
boleh dipraktekkan secara mutlak sehingga rawan teljadi pemalsuan.
Artinya, ia diperbolehkan jika disertai dengan bcherapa syarat.

¢d°i  j';  gj,rfu°|3  dye  i; f\*J°i  +\Sj  /Swrclf Aafa.in faqpada
pembantunya dan qadhi kepada qadhi lain). D±a. ingjn rue;nSsyaralkan
bantahan kepada mereka yang memperbolehkan kesaksian atas tulisan
dan  tidak  mempefoolehkarmya  pada  surat  qadhi  atau  surat  hakim.
Penjelasan    tentang    mercka    yang    berkata    saped    itu    serta

pembahasannya akan dikemukakan.

]ri®I a6 ii! :]6 ?' 3jEL.I e i; 3g\; ffl.I Lg :y.€i :pi; J63

jrfu.I C±i iii *i 3ti Sap  I;Sj  c*j{ .JG  li£ 6q j;lf jS i£;i /Seseora#g
berkata,  `` Surat hakim di;erbolei:ken kecual; dalam perkara hadud. "
Kemudian dia berkata. "Jika kasus pembu:nwhan tak disengaja maka
itw   diperbolehkan,   karena   iri   adalch   perkara   harta   menural
anggapannya.  Padahal  ia  melyadi  masalah  harta  setelah  terbukti
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/.enz.a pemb#n#fta#.. "/  Ibnu  Baththal  berkata,  "Dalil  Imam  Bukhari
untuk mematahkan mereka yang mengatakan hal itu ulari kalangan
madzhab Hanafi- cukup jelas, karena jika tidak diperbolehkan vonis
melalui tulisan dalam kasus pembunuhan, maka tidak ada perbedaan
dalam  kasus  pembunuhan  tidak  disengaja  dan  pembunuhan  yang
disengaja,  di  awal  perkaranya.  Sesungguhnya  ia  berubah  menjadi
kasus  harta  ®erdata)  setelah berhasil  dibuktikan jenis  pembunuhan
tersebut   di   hadapan   hahim.   Begitu  pula  pembunuhan   disengaja
terkadang  menjadi  perkara  harta  ®erdata)  sehingga  secara  logika
kedunya adalch sana.

;I:ed`  a  ±±zife  J\._ :;3  '¢±  .ir)  (Umar  telah  menulis  surat
kepada  pembantunya  dalan  masalch  hadud).  Dalam rivayat  Alhnl
Dzar dari AI Mustamli dan AI Kas)mihani disebutkan dengan redrksi,
Jj3®°l  d  ¢ada j4/ Jo"d/.  Dia  adalah Ibnu AI  Mu'alla dan biasa

disebut  Ibnu  Amr bin  AI  Mu'alla AI  Abdi.  Ada  yang  mengatakan
bahwa nananya  adalah  Bisyr  dan  Janrd  adalah  gelamya.  AI  Jarnd

yang dimaksud masuk Islam dan menyertai Nabi SAW lalu kembali
ke Bahrain dan tinggal di sana. Dia meniliki kisah dengan Qudamah
bin Mazh'un, pembantu Umar di Bahrain.

Kisah   yang   dimaksud   diriwayatkan   Abdurrazzaq   melalui
Abdullah  bin  Amir  bin  Rabi'ch,  dia  berkata,  `Umar  mengangkat

Qudamah  bin  Mazh'un  untuk  meminpin  Bahrain.  Maka  AI  Jarud
®emimin    Abdul    Qais)    datang    kapada    Umar    dan    berkata,
`Sesungguhnya  Qudamch  suka  minum  khaner  dan  mabuk'.  Maka

Umar mengrim  surat  kapada Qudamah  dalam hal  itu."  Setelah  itu
disebutkan  kisah  selengkapnya  tentang  kedatangan  Qudamah  serta
kesaksian AI Jarud dan Abu Hurairah atasnya.

Disebutkan pula dalil Qudamah dengan ayat dalam surali AI
Maa`idah  serta  bantahan  Umar  terhadapnya  dan  hukuman  cambuk
atasnya. Sa#ad riwayat ini sAaftz.fa dan sudah dipaparkan pada baSan
akhir pembahasan tentang A"defd Qukuman yang telah ditentukan).
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Setelah  itu  AI  Jarud  tinggal  di' Bashrah  dan  mati  syahid  di  masa

pemerintahan Umar tahun 20 H.
•:i;:)::i  .,:p.  a  SS\  ±:a  'ti :;i  '¢±')  (Umar  bin  Abdul  Aziz

menulis  surat  tentang  gigi  yang  dipatahkan).  Rivayat  hi  dilnddi
secara maz4sAzi/ oleh Abu Bakar AI Khallal dalam kitab A/ gisAasA w
f4d-Dz.yaf melalui Abdullah bin AI Mubaral[ dari Hakin bin Zuraiq,
dari bapaknya, dia berkata:   ;31€£ g3 3e-i e:19 jib.I };i o£° ;a; c! Cr€
®:=;.Jr3  .,:r.  j3  Jrj (Umar bin  Abdul  Aziz  ;:ulis  s;rat  kep:dalou

memperbolchkan kapadrnya kesaksian seorang laki-laki dalam kasus
gigi yang dipatchkanly.

ajn;=j.13  +q®i  e±  I;;  33G  ctfaoi  i;  6pdr.I  +9  :fai;i;;  J63
(Ibrahim    berkata,    ``Surat    seorang   qadhi    kepada    qedhi    lain
diperbolchkan   bila   diketchvi   tulisan   dan   capnya.")   Btlgivr+  ini
disebutkan Ibnu Abi Syaibah secara mausAw/ dari Isa bin Yunus, dari
Ubaidch, dari Ibrahim.

¢do,  ir  ¢  fu;  ijft;joi  +g3.I  3i£  :gi:ill  6J3  rHsj;-fy8'bz.
memperbolchkan kitab yang dicap dengan apa yang ada padanya dari
gndAz).   Bagian  ini  dinukil  oleh  Abu  Bakar  bin  Syaibch  secara
maasA"/ melalui Isa bin Abu Azzch, dia berkata:   {jijl ¢i{£ }G 6is'

Fpd°i   ;,   a±:±£   i;,S|;j°|   ct,©°i   ;±.±£   (4mz.r   -);¢haz.   4ry-fy¢'bz.-
memperboleirkan   kitab   yang   diieri   cap,  datang   dart   QadhiD.
Abdunazzaq  meriwayatkan  melalui  jalur  laln  dari  Asy-Sya'bi,  dia
berkata:  fi;  £  ijffl°lj  +GS°1  0j  }'3  :`{:;;i  i  (r!.daft  memder!.

kesaksian  meski  surat  tw  dan  capnya  dikenali  himgga  disebutkanD.
Kedua  riwayat  ini  dapat  dipedukan  bahwa  yang  per[ama  berlaku

apabila   dari   qadhi   kepada   qadhi   lain.   Sedangkan   yang   kedua
berkenaan dengan saksi.
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'rft 'i3  giv  rfe  Jfj)  (Dan  dirivayatkan  dc[ri  Ibm  umar

redadsz.   );a#g   sanaJ.    Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   saya   belun
menemukana[tsarinidarilbnuUmarhinggasekarang.

•:fi\tift\rfe'ti'-*~!fi'fu)(MuawiyahbinAbdulKarimAts-

rS¢ga¢ berhaf¢/. Dia dikenal dengan sebutan j4dti-Oho/. Dia dinamai
sapertiitukarenapemahtersesatdijalanMakkah.Demikianpendapat

yang dikatakan oleh Abdul Ghani bin Sa'id AI Mishri. Dia dinyatakan
tsz.gaA  (terpercaya)  oleh  Ahmad,  Ibnu  Ma'in,  Abu  Daud,  dan  An-
Nasa`i. Dia meninggal tahun 180 H. Ma'mar sempat mendapati Abu
Raja` AI Utharidi. Lalu atsamya ini disebutkan secara maasw oleh
Waki'dalamkitab.4/"us*a##a/

tJi62  /flfu menyadsz.ha#J. Maksudnya, aku hadir.

-i:f4\$6ifeOf?±J±±1l'5±(AbdulMalikbinra'lasangqadhi

BaFftrtz4J. Dia adalah AI-Laltsi seorang tabiin yang tsz.qafa. Yazid Ibnu
HubairahmenyerahkanpengadilanBashrahkapadanyaketikamenjadi

pemimpin atas pengangkatan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Hal
itu disebutkan Umar bin Syabah dalan kitab ,44fabar f4/ "adz.#a[ft. Dia
berkata,  `Dia meninggal  pada  saat masih menjabat  sebagai  qadhi."
Ibnu  Hibban  menyebutkan  tahun  meninggalnya  dalarn  kitab  .4ts-
rsz.gaf   yaitu   sekitar   100   H,   tetapi   tampaknya   dia   melakukan
kekeliruan.  Ibnu  Sa'ad  menyebutkan  bahwa  Abdul  Malik  menjadi

qadhi sebelum AI Hasan dan meninggal di nasa pemerintahan Umar
bin Abdul Aziz.  Namun yang benar,  dia menjadi  qadhi  sesudah AI
Hasan.  Perkataan  Umar  bin  Syabch  itulah  yang  dijadikan  sebagai

Pegan8an.

Ibnu  Hubairah  yang  mengangkatnya  menjadi  qadhi  lalu  dia
meninggal ketika masin menjadi qadhi sekitar tchun 102 atau 103 H.
Sebagian mengatakan baliwa dia hidup hingga khilafch Hisyam bin
Abdul Malik,  lalu diturunkan oleh Khalid bin Abdullah AI Qusyairi
dan digantikannya dengan Tsumanah bin Abdullch bin jinas.
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a;:jti Ji Jb]J Pan Jyzzs bz.» A4l#owz.)/CZA/. Dia adalah AI Muzani

yang  dikenal  dengan  kecerdasannya.  Dia  memegang  peradilan  di
Bashrah   pada   nasa   pemerintahan   Umar   bin   Abdul   Aziz   atas

penunjukan  Adi  bin  Artha  pembantu  Umar  di  Bashrah,   setelah
sebelumnya  Iyas 'menolak  untuk menjadi  qadhi.  Dia juga memiliki
sejumlch berita dalam hal itu. Di antaranya' apa yang disebutkan AI
Karabisi  dalam  kitab i4dczb i4/  gBdAa `,  dia bedrata,  "Ubaidillah bin
Aisych  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Umar  AI  Qissi
menceritakan kapada kami, dia berkata: Mereka berkata kapada Iyas
ketika menolck menjadi qadhi,  `Wahai Abu Watsilali, 'pilihlah untuk
kami'. Dia berkata, `Aku tidak akan memegang jabatan itu'. Ada yang
mengatakan kapadanya, ` Sekiranya engkau mendapati sescorang yang
engkau ridhai, apakch en8kau akan menunjuknya memegang jabatan
itu?' Dia berkata, `Benar'. Ada lagi yang berkata kepadanya, `En8kau
ridha untuknya memegang j abatan tersebut bila dia meridhainya? ' Dia
berkata,  `Benar'. Maka dikatckan kapadanya, `Sesungguhnya en8kau

yang baik dan ridha'.  Mereka kemudian terus mendesaknya hingga
mau menj.adi qadhi,"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemudian muncul masalah antara
keduanya ayas dan Adi). Iyas kemudian berangkat menuju Umar bin
Abdul   Aziz,   sedan9kan  Adi   memanfaatkan  keadaan   itu  dengan
mengan8kat   AI   Hasan   AI   Bashri   menjadi   qadhi.    Umar   lalu
menSn8kari  Adi  sehubungan  dengan  hal-hal  yang  dilaporkan  oleh
Iyas, tetapi dia menyetujui tindakan Adi yang mengangkat AI Hasan
menjadi  qadhi.   Peristiwa  ini  disebutkan  Umar  bin  Syabah.   Iyas
meninggal pada .tahun 122 H dan dinyatakan tsz.ga!A (terpercaya) oleh
senuanya.

c+.13   /Dam 4/ Hasa#J.  Dia adalah lbnu Abi AI Hasan AI
Bashri.  Dia  memegang jabatan  peradilan  di  Bashrah  dalam  walchi
relatif  sin8kat  atas  penunjukkan  Adi,  pemimpin  Bashrah  saat  itu
saperti telch kami sebutkan. AI Hasan meninggal tahun 1 10 H.
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Lrri S a` ±:i '3 '-*^::) (Dan Tsumamah bin Abdullah bin Anas).
Dia adalah periwayat yang masyhur dan scorang tabiin yang tsz.gaA.
Dia  menjadi  qadhi  Bashrah  sebagai  wakil  daripada  Abu  Burdah.
Setelal itu dia ditunjuk menjadi qadhi resmi Bashrah di awal khilatin,
Hisyam bin Abdul Malik atas pengan8katan Khalid AI Qusyairi tahun
106 H dan turunkannya tahun 110 H, menurut sebaSan sumber tahun
109   H,   lalu   menggantikannya   dengan   Bilal   bin   Abi   Burdah.
Tsumaniah meninggal sesudah itu.

i*{f;iJi]it3@I./aJbl.#Ab].BurdrAJ.Maksudnya,IbnuAbi

Musa AI Asy'ari. Dia adalch sahabat Khalid bin Abdullah AI Qasri.
0leh karena itu, Khalid mengan8katnya menjadi qadhi saat menjadi
wali atas penunjukkan Hisyan bin Abdul Malik, lalu dia meran8kap

pengamanan, sehingga menjadi peminpin sekaligus qadhi. Dia terus
sebagai  qadhi  hingga  dibunuh  oleh  Yusuf bin  Umar  Ats-Tsaqafi
ketika menjabat sebagai wali neged itu setelah Khalid. Yusuf ini juga
menghukum Khalid serta para pembantunya, temasuk Bilal. Kej adian
ini berlangsung di tahun  120 H.  Sebagian sumber mengatakan Bilal
meninggal  dalam  tahanan  Yusuf.  At-Tirmidzi  menukil  satu  hadits
darinya.   Tetapi  karimya  sebagai  qadhi  kurang  mendapat  pujian.
Konon   dia  pemah   berkata,   "Bila   dua   orang   yang   bersengketa
mengajukan  permasalahan  kapadaku,  lalu  aku  dapati  salah  satunya
lebih   dekat  ke  hatilni,   maka  aku  memenangkanya."  Kisah  ini
disebutkan Abu AI Abbas AI Mubarrid dalam kitab 4/ Kamz./.

•;$1:.:hl'-*S:}tidy':I:i:)(DanAbdullahbinBuraidahAIAslami).

Dia adalah tabiin yang masyhur. Pemah menjabat pengadilan Marwa
sesudah  saudaranya  Sulainan  talun  115  H  hingga  meninggal  dan
masih menjabat sebagai qndhi tahun 115 H. hi berlangsung di nasa
kekuasaan  Asad bin Abdullah AI  Qasri  di  Khurasan  sementara dia
adalah  saudara Khalid  AI  Qasri.  Hadits  Abdullah bin  Buraidah  AI
Khashib ini terdapat dalan keenam kitab hadits yang masyhur.
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il€i  Ji  }G3  rDa7I  j47»z.r  bz.n 4hadaA/.  Sebagian mengatakan

balbwa  abadaA  dan  sebagian  lad  mengatakan  ¢bdaA  seperti  yang
disebutkan  oleh  Ibnu  Makula.  Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa
i4bz.daA.   Tetapi   semua  yang  terdapat  dalam  kitab  ffeaAz.A  B#fahtzrz.
adalah abdaA kecuali Bajalch bin Abndch yang telch disebutkan pada

pembahasan /.I.zyBA  (Upeti).  Sedangkan  Amir  adalah  AI  Bujali  Abu
Iyas AI Kufi. Dia dinyatakan tsz.gaA olch Iieu Ma'in dan lainnya. Dia
temiasuk  pemuka  tabiin  dan  memiliki  riwdyat  dari  Ibnu  Mas'ud.
Riwayatnya  dinukil  oleh  AI  Musayyib  bin  Rafi'  dan  Abu  Ishaq.
Haditsnya  terdapat  dalam  riwayat  An-Nasa`i.   rna  pemah   sekali
menjadi qadhi di Kufah serta dibch umur cukup panjang.

jj:afi Ji 3e3 @cz» t4bbad bz.n MarusA%r). Maksudnya, An-Naji

dan  diberi  kunyah  Abu  Salanali  Bashri.  Abu  Daud  berkata,  `Dia
pemch  menjadi  qadhi  di  Bashrah  sebanyak  lima  kali."  Sementaia
Umar bin Syabah menyebutkan bahwa pertana kali dia menjadi qadhi
pada tahun  120 H atas penunjukkan Yazid .bin Umar bin Hubairch.
Ketika Yazid bin Umar diturunkan dari jabatan dan digantikan oleh -
Muslim  bin  Qutaibah,  maka  Muslim  menunmkan juga  Abbad  bin
Manshur dari j abatarmya dan menggantikarmya dengan Muawiyah bin
Amr.  Setelali  itu  Yazid  bin  Umar  mengajukan  pengampunan  dan
dikabulkan oleh Muslim. Selanjutnya Muslim mengembalikan Abbad
bin Manshur sebagai qadhi.

Abbad  bin  Manshur  kemudian   dituduh  menganut  pahani
Qadariych  dan  melakukan  ftzd7is  (menyamarkan  riwayat)  sehingga
dinyatakan  lemah  oleh  para  ulania  hadits.  Ada  yang  mengatakan
bahwa hafalannya mengalami perubahan. Haditsnya juga disebutkan
dalam  keempat  kitab  [4s-SeI#a7!.  Sebagian  riwayatnya  dikutip  oleh
Imam Bukhari dalam bentuk` in" 'a/7¢g. Dia meninggal tahun 152 H.

g`;   ?j€1ll    ir    ,:a:;    ,ife    §ed.I    'lTg    bj±a;   rnfereha
memperbalchkan   surat-surat   para   qedhi   tanpa   kehadiran   para
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saksi...).Mcksndpckatann,'t:fa\q$6(makacarilahjalankeluar),

adalah  carilah jalan  untuk  terhindar  dari  hal  itu,  balk  dengan  cara
menghujat   bukti   melalul    argumentasi    yang   diterima   sehingga
kesaksian    menjadi    batal,    atau    memberikan    keterangan    yang
menbebaskan dari tuntutan yang dipersaksikan.

ub' d;i dr.i ia.I q3prfui  ,+9 ja lil * J3i3 prng perto"a
®

meminta  bukti atas  surat qedii adalch lbnu Abi Laila). DID eddrch
Muhammad  bin  Abdurrfuman  bin  Abu  I,aila,  qadhi  Kufch.  Dia
menjadi qadhi pada nasa penerintchan Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi
di nasa khilafch AI Wand bin Yazid. Ibnu Abi Laila meninggal pada
tahun  148 H dan dianggap SAadrg. Para ulama sapakat melemahkan
haditsnya dari sect kebunikan hapalarmya.

As-Saji berkata, `Dia mendapat pujian dalam karimya sebagai

qadhi. Namun di bidang iinu hndits, dia tidak dijadikan sebagai dalil."

imam Ahmad berkata, `Tikih Ibnu Abi Laila lebih aku sukai
daripeda heditsnya. "

Hadits-haditsnya tercantum dalan keempat kitab [ds-Szf»a».

±\  ?+=±  'ti  ')I.*)  @an  Sawwar  bin Abdrllah).  D±a adalch AI
Anbari.  Dia dinisbatkan kapada bani Aribar dari  suku Tamim.  Ibnu
Hibban berkata dalam kitab j4ts-rsz.qczf, `Dia adalah scorang ah]i fikih,

yang ditunjuk oleh Manshur menjadi qadhi Bashrah tahun 138 ,H, dan
terus memegang jabatan itu hingga meninggal di bulan Dzul Qa'dah
tahun 56 H.  setelah itu cucunya bemana Sawwar bin Abdullah bin
Sawwar bin Abdullah menjadi qadhi di Baghdad dan bagian Timur.
Haditsnya terdapat dalan ketiga kitab .ds-S##a#. Dia wafat tahun 245
H.

gi* fi d 'J6') (Abu Nu.aim berkatd kapada kami). D±a adalch
AI Fadhl bin Dukain.
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jj*2  Ji!  flbxcf  A41«A7`z.zJ.  Dia  adalah  seorang  periwayat  yang

berasal  dari  Kufch.  Saya  tidak  pemch  in.elihat  periwayat  darinya
kecuali  Abu  Nu'aim.  Dia tidak pula memiliki  riwayat  dalan  kitab
S%aAz.A    Bcfkftarz.   kecuali    atsdr   ini.    Kcmudian   Al`   Mizzi   tidak
menyebutkan dalam biografinya melebihi kcterangan atsar pada bab
tadi.

i:;4;)°I ¢p6 r#' c#: I.j; 5f +\S!  tfr rHfaf drfa»g 7»e7»baw
surat  dari  Musa  bin  Anas  sang  qadhi  BashTa7;). Mcksndnya,, Tbun
Mali][   seorang   tabiin   yang   masyhur.   Dia   menjal]at  pengadilan
Bashrah pada masa pemerintchan AI Hakam bin Ayyub Ats-Tsaqafi.
Dia  scorang  periwayat  yang  tsz'goA  dan  hadits-haditsnya  tercantum
dalam keenam kitab hadits.

Ibnu Hibban dalam kitalb .4ts-rsz.qaf berkata,  "Dia meninggal
sesudeh  saudaranya  An-Nadhr  di  Bashrch.   Sedan9kan  An-Nadhr
meninggal sebelum AI Hasan AI Bashri tchun 108 H atau 109 H."

i;>:}\S;S'ti',+rfu\*,':=:?i(Akejkemudiandatingmembawanya
fepada ,4/ gosz.in b!.# .4bdr„a[ftm¢#). Maksudnya, Ibnu Abdillah bin
Mas'ud AI Mas'udi yang diberi gelar Abu Abdurrahman.

AI Ijli berkata, "Dia adalall seorang periwayat yang fsz.gaA dan
menjadi qadhi Kufah pada nasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.
Dia  tidak  mengambil   upah   dari   pekeljaarmya   itu.   Dia   scorang

periwayat yang tsz.gaA dan shalih, dia masuk deretan tabiin."

Ibnu AI Madini berkata,  `Dia tidak bertemu dengan sahabat
kecuali   Jabir   bin   Sanurah.  .Ada   yang   mengatakan   bahwa   dia
meninggal tahun 1 16 H."

'r}wiS    (Dia    kemudian    memperbolehkannya).   Mcksndnya,

menjalankan isinya dan mempralctekkannya.
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Catatan

Dalam kitab i4/ W"gAnz., Ibnu Qudamch berkata, `Disyaratkan
dalam  perkataan  para  iran  ahli  fatwa,  agar  surat  seorang  qadhi
dipersaksikan kapada qadhi lain, yang terdiri dari dua saksi adil dan
tidak cukxp sekedar mengenali tulisan qadhi tersebut beserta capnya.
Dinukil dari AI Hasan, Sawwar, AI Hasan AI Anbari, bchwa mereka
berkata,  `Apabila dikctahui tulisan dan capnya hiscaya diterima'. hi

pula pendapat Abu Tsaur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bertentangan dengan apa yang
dikemukakan  oleh  Imam  Bu]chari  dari 'Sawwar  bahwa  dia  orang

pertana meminta bum  atas hal  itu.  Semua yang disebutkan inan
Bukhari saper(i qadhi-qadhi di berbagai negeri, baik di kalangan tabiin
maxpun   generasi   sesudahnya   digabungkan   dengan   mereka   yang
dischutkan oleh lbnu Qudanah.

:;..i.I.16J3/HJHasa#fr.datmen)"fuz).IhiaadalahAIHasanAI
Bashri. Sedan8kan Abu Qilabch adalch AI Jamri.

a€:i€bi/I/#fuAbersadsz).Maksudnya,sescorangberscksi.

r€±, 6 '* S -§+) Ja (Alas wasiat sebelum dikctahi apa
isz.nyaJ.  4tsar AI  Hasan  disebutkan Ad-Darimi  secara 7»azdAzt/ dari
Hisyam bin Hassan, darinya, dia berkata, "Jangan memberi kesaksian
atas  wasiat hingga  dibacakan kapadamu.  Jangan pula bersdsi  atas
orang yang tidck en8kau ketahui."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, dari
AI   Hasan   dengan  redaksi   serapa.  .4tsar  Qilabah   dinukil   secara
m¢usW oleh Ibnu Abi  Syaibah dan Ya'qub bin Sufyan,  semuanya
dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dia berkata: Abu Qilabah berkata
tentang seseorang yang mengatakan, `Berilch ke.saksian terhadap apa

yang  ada  dalam  lembaran  ini",  dia  berkata,  `Tidak  boleh  diberi
kesaksian  hingga  diketahui  apa  yang  ada  di  dalarmya."  Ya'qub
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menanbahkan,  `Dia mengatakan pula,  `Baran8lrali  isinya bisa saja
keeurangan'."

Dalam tanbahan ini  terdapat pqujelasan  sebat  larangan itu.
Ad-Dawudi   (salch   scorang   ulama   madchab   Maliki)   menyctujui
pendapat  ini,  dia  bckata,  "hitch  yang  benar,  tidak  boleh  diberi
kesaksian atas wasiat hingga diketahui isinya." ,Namun Ibnu At-Tin
menyanggah  jika  terdapat  keeurangan  maka  tidak  ada  kcharusan
melaksanakan   wasiat   itu.   Bahlran   hakim  bisa   saja  menolaknya
berdasarkan   hukum-hukum   syara'.    Sedangkan   yang   tidak   ada

perbedaan hukum mesti  dilaksanakan.  Sehingga adanya kecurangan
dalam  suatu wasiat  tidak menjadi  alasan untuk  melanng menberi
kesaksian atanya. .

Dia juga berkata, "Sisi kecurangarmya adalah, banyak manusia

yang suka menyembun)rikan urusannya karena adanya kemungkinan
belun meninggal dari sakitnya. 01eh karena itu, dia bersikap hati-hati
dengan mendatan8lran para saksi, dan urusannya itu tetap tersembunyi
dan tidak diketahui umum."

8'! a Pi j! frJ # al j£ #i g ir3 roan jvabl. $4w
telch  mengirim  surat  kapada  penduduk  Khaibar   ...).  hi  edal:th
penggalan hadits Sahal bin Abi Hatsmal tentang kisah Huwayyichah
dan Mulayyishah serta penbunuhan Abdullah bin Sahal di Khaibar.
Penj elasannya sudah diurailran pada penbahasan tentang diyat (denda

pembunuhan)  bab  gasa»¢aA.  Akan  disebutkan  pula  dengan  reddsi
saperti ini dalan balb surat hakim kepada para pembantunya setelah 21
dab mendatang.

;1li  a!  !'rj].I  j>  !S\a±Ji  j  €j}i  J63  tire-ZzfArz.  berfaf8
tentang i'ne:mberi kescksian alas perenquan drri tirai). M:cksNIdr:y*
dari balik tirai.

•:I;|Flrd  1;|±(i  .0\.  (J{ka  engkou  mengctchulnya   maha  berilch

haadsz.a7zJ.  Barian  ini  dinukil  Abu  Bah  bin  Abi  Syaibah  secara
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maasA"/ melalui  Ja'far bin Burqan,  dari  Az-Zuhri  sana sapertinya.
Artinya,   tidak  disyaratkan  melihat  perempuan   itu   saat  memberi
kesaksian,  bahkan  cukup  mengenalinya  dengan  cara  apa  saja  yang
memun8kinkan.   Namun   dalam   masalah   ini   terdapat   perbedaan
pendapat saperti yang disebutkan pada pcmbahasan tentang kesaksian.

fj}IJ`;C7±5bi*3gfe&1j>SiSi3iLa`/Ketr.faIvabz.fflw
Ae»dr*  me#zf/is  sefrtzf  fe  Roman;I).  Kejadian  iri  berlangsung  pada
tahun ke-6 H saped yang telch dijelaskan ketika membicarakan hadits
Abu Sufyan pada pembahasan tentang awal mula tunmnya walyu.

ej=+;    .V!    c:9    aj;±`   'V    *`;    :ijJ'6    prerefa    berfaf¢,
"Sesunggu,hnya  mereka  tidak  membaca  kitab  kecun,1i  telah  diberi

cafzJ.  Saya belum menemukan secara pasti tentang nana orang yang
berkata di sini.

°&\., his 'i5i36  (Be|iau kemudian  membuat cincin  ...). Hal hi

sudan  dipaparkan  pada  bagian  a]chir  pembahasan  tentang  pakaian.
Kandungan pokok dari judul bab ini serta atsar-atsamya terdiri  dari
tiga hukum, yaltu kesaksian atas tulisan, sural seorang qadhi kapada

qadhi lain, dan kesaksian atas pengukuhan terhadap isi surat.  Secara
tekstual,  Imam  Bukhari  membolehkan  semua  hal  itu.   Sedan9kan
tentang hukum pertama, Ibnu Baththal berkata, `Tara ulama sapakat
bahwa  kesaksian  tidak  diperbolehkan  bagi  saksi  apabila  melihat
tulisannya,  kecuali  dia  ingat  kesaksian  sebelumnya.  Jika  dia  tidak
menSngatnya,  maka  tidak  boleh  menberi  kesaksian,  karena  siapa
yang mau bisa saja mengukir cap dan menulis surat. Pefouatan serupa
pemah  teljadi  di  nasa  Utsman  sehubungan  dengan  kisch  yang
menjadi  sebab  pembunuhannya.  Allah  berfiman  dalam  surah  Az-
Zukrfuf ayat 86,  6j*£ *3 g:jot a{±r * .Y!tHhax fefapz. /ora»g dapaf

memberi syofdat ialch]  orang yang mengckiri yang hak [touhid]  dan
merehameyakivi[nya])."
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inam  Malik  membolehkan  kesaksian  berdasarkan  tufisan.
Ibnu  Sya'ban  menukil  dari  Ibnu  Wahab,  dia  berkata,  "Aku  tidak
mengambil pendapat Imam Malik dalam hal itu."

Ath-Thahawi  berkata,   "inam   Malik  berfentangan  dengan

pendapat    semua    ahli    fikih   dalam   masalah    itry    dan   `mereka
memasukkan pendapathya ini sebagai pandangan yang ty¢& (ganjil),
karena   tulisan   seseorang   bisa   menyerupai   tulisan   orang   lain,
sementara  ia bukan  kesaksian  atas  perkataannya  darinya  dan  tidak
pula dilihat langsung."

Muhanrmrad  bin  AI  Harits  berkata,  `Kesaksian  berdasarkan
tulisan   adalah   tidak   benar.   inam   Malik   telah  bckata   tentang
sescorang  yang  mengatakan,  `Aku  mendengar  fulan  bckata;  Aku
telah melihat fulan membunuh sescorang, atan menceraikan istrinya,
atan menuduh seseorang berzina', maka dia belkata, `ma tidak boleh
memberi  kesaksian  atas  kesaksian orang  itu,  kecuali jika orang itu
memintanya menj adi saksi bahwa dia berkata demikian'. Tulisan lebih

jauh daripada ini dan lebih lemah. Sementara kesalrsian berdasarkan
tulisan pada hakikathya adalah kesaksian atas orang mati."

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, `Tidak
boleh diputuskan kesaksian berdasarkan tulisan di nasa kita, karena
orang-orang telah melakukan berbagai perbuatan dosaL"

Sementara Imani Malik berkata, "Akan tedadi pada manusia
beberapa pemasalahan seiring dengan perbuatan dosa yang mereka
lakukan."

Manusia di masa lalu membolehkan kesaksian berdasarkan cap

qadhi,    kemudian   Malik   bexpendapat   bahwa   saped   itu   tidak
diperbolehkan. Ihilah pendapat mayoritas dari imam dalam madzhab
Maliki  yang  sesual  pendapat jumhur.  Abu  Ali  AI Karal>isi  berkata
dalam  kitab  j4d¢b  ,4/  gtlczfo¢,   "SebaSan  orang  menperbolehkan
kescksian berdasarkan tulisan, nanun pandangan ini tidak memiliki
alasan  yang  kuat,  karena tulisan  serupa dengan  tulisan  lain hingga
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terasa rumit membedakan bagi  orang paling maliir sekalipun dalan
masalah itu." Jika ini berlaku di nasa tersebut, lalu bagaimana dengan
orangrorang  yang  datang  sesudahnya  yang  lebih  carat  melakukan
kejahatan  dibanding  g.enerasi   sebelumnya,  dan  lebih  cerdik  serta
banyak cara melakukan hal itu.

Mengenal   hukum  kedua,   Ibnu  Baththal  berkata,   `Teljadi
pelbedaan  para  ulana  tentang  surat-surat  qadhi.   Julur  ulana
membolehkannya.      Namun      para      ulania      madzhab      Hanafi
mengecualikan masalch Azfd%d.  hi pula yang menjadi pendapat Asy-
Syafi'i.„

Dalil yang digunakan hoam Bukhari atas para ulama madzhab
Hanafi  cukup  kuat,  karena  ia  tidak  menjadi  perkara  harta  kecuali
setelah  pembuktian  jenis  pembunuhan.   Dia  berkata,   "Apa  yang
disebutkan dari para qadhi di kalangan tabiin yang membolehkan hal
itu,  dalil  mereka  sangat jelas  dari  hadits,  sebab  Nati  SAW pemah
menuns  surat kapada beberapa raja dan tidak dinukil bahwa beliau
mempersaksikan sescorang atas tulisannya. Kemudian para ahli fikih
di selumh negeri mengambil pendapat yang dikemukakan Sawwar dan
Ibnu Abi Laila yang mensyaratkan edanya saksi karena kerusakan di
antara manusia sebagai bentuk kehati-hatian dalam perkara darah dan
harta."

Abdullah  bin  Nafi'  meriwayatkan  dari  Malilky  dia  berkata,
``Salah    satu    permasalahan    manusia    di    nasa    lampau    adalah

membolehkan  menganialkan  surat  yang  diberi  cap,  hingga  seorang

qadhi  menulis  surat kapada sescorang,  dan tidaklal  surat itu diberi
tanda  keabsahan  kecuali  capnya,  sehingga  ia  diberlakukan  sesuai
isinya.    Sampai   timbul   ketidakpercayaan   di   antara   orang-orang
sehingga yang diberlakukan adalah dua orang scksi."

Sedan8kan  hukum  ketiga,  Ibnu  Baththal  berkata,  "Teljadi
perbedaan  para  ulana  tentang  apabila  qadhi  mempersaksikan  dua
saksi  atas  apa  yang  dia  tulis  namun  tidak  membacakan  kapada

498-FAT_HULBAARI



keduanya dan tidak pula keduanya mengetahui  isinya.  Imam Malik
berkata,  `Itu  diperbolehkan'.  Namun  Abu  Hanifch  dan  Asy-Syafi'i
berkata,  `Itu  tidak  diperbolehkan  berdasarkan  filman  Allah  dalam
surah Yuusuf ayat 81,   `£j£ & q! b`LL¢i e3 flra7»z. Aa»);8 me»)7adsz.ha»

apa yang kami kctchwi) ' . "

Dia berkata, `Dalil yang digunakan Malik adalah I.ika hakin
mengaku bahwa itu  adalch  tulisannya,  maka maksud kesaksian  itu
edalah  untuk  memberi  tahu  qadhi  yang menerima  surat  bahwa  itu
benar-benar surat  dari  qadhi  yang namanya tertera dalan  surat  itu.
Sementara terkadang ada urusan-urusan manusia yang ditangani qadhi
yang dia tidak ingin diketahui secara umum, saped wasiat seseorang
yang   tidak  ditetapkan   sebagaimana  mestinya.   Imam  Malik  juga
membolehkan  memberi  kes`aksian  atas  wasiat  yang  dibed  cap  dan
surat yang dilipat. Keduanya berkata kapnda hakim, `En8kau bersaksi
mengakui apa yang ada dalam surat ini'. Dalil yang digimakan dalam
hal itu adalah surat-surat Nabi SAW kapada para pembantunya tanpa
membacakan kapada orang yang membawanya. Senientara surat-surat
itu berisi hukum-hukum dan Sunnah."

Ath-Thahawi  berkata,  "Dapat  disimpulkan  dari  hadits  Anap
bahwa apabila surat itu tidak diberi cap, maka dapat digunckan untuk
berdalil, karena Nabi SAW ingin menuris kepada mereka tanpa cap,
namun  kemudian  dibuat  cap  lantaran  kebiasaan  mereka yang  tidak
mau  membaca   surat   tanpa   ada   cap.   Dengan   demikian,   hal   ini
menunjukkan  surat  seorang  qadhi  merupakan dalil,  baik  diberi  cap
atau pun tidek diberi cap."

Teljadi perbedaan pendapat tentang tulisan tanpa diberi  cap,
saped scorang qadhi melihat tulisarmya tentang suatu kaputusan lalu
diminta  darinya  oleh  pihak  yang  dimenangkan  agar  diberlakukan.
Mayoritas ulama tidak membolehkan bagi hakim itu memberlakukan
isi  surat tersebut kecuali  setelah dia ingat kejadiannya sana seperti

pada saksi.  Ini pula yang menjadi pendapat inam Asy-Syafi'i.  Ada
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yang    belpendapat,    apabila    tulisan    itu    berada    dalam    tempat
penyinpanan  berkas  seorang  hakim,  atau  berada  pada  saksi  sqjck
ditetapkannya,  atau  berada pada  scorang  yang  menjaganya,  sampai
diminta dari hakim untuk memberlakukannya atau bersaksi atasnya,
maka hakim boleh melakukan hal itu meski tidak ingat kejadiannya.
Tetapi bila tidak saperti ini, maka tidak diperbolehkan.

Sebarian lagi belpendapat, bahwa apabila si hakim yahin itu
adalah  tulisannya,  maka  dia boleh  memberlakukan hukum  itu  atan
bersaksi  atasnya  meski  tidak  ingat  ke].adianya.  Namun  pendapat

paling   netral   dalam   hal   ini   adalch   pendapat   Abu   Yusuf  dan
Muhammad serta satu riwayat dari inam Ahmad dan dikuatkan oleh
kebanyakan  pengikutnya.  Sedan8kan  pendapat  pedama  merupakan

pendapat Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

Ibnu  AI  Manayyar  berkata,  `Tensyarah  tidak  menyinggung
tujuan dari bab ini, karena foam Bulchari berdalil atas tulisan dengan
surat Nabi  SAW kapada raja Romawi.  Padahal  seseorang bisa saja
mengatakan,   `Sesungguhnya   kandungan   surat   itu   adalch   ajakan
kapada mereka agar masuk Islam,  dan ini adalah urusan yang telah
masyhur  dengan  adanya  mukjizat  dan  kapastian  akan  kebenaran
ajakannya. 0leh karena itti mcneka tidak diharuskan mengamalkan isi
surat dengan tulisan itu semata, sebab mereka yang membolehkan hal
itu  juga  mengatakan  yang  demikian  hanya  men8hasilkan  dugaan,
sementara Islam tidak cukup dengan dugaan. hi menunjukkan bahwa
pengetahun pasti dicapai  dari kandungan tulisan yang diiringi berita
mcff¢wa[fz.r  mendahului  surat  tersebut.  Surat  yang  dinaksud  saperti

peringatan  dan  pengukuhan  dalam  member  peringatan.  Disamping
itu, mun8kin saja pembawa surat tersebut telah mengetahui isinya dan
bahkan  diperintah  menyampaikanya'.  Yang  benar  adalah  patokan
dalam hal itu adalch urusan beliau yang telah diketahui disertai falctor-
fa]ctor  pendukung  yang  menyertal  bari  pembawa  surat  tersebut.
Sementara  masalah  memberi  persaksian  atas  tulisan,  keabsahannya
hanya mencukupkan dengan tulisan semata."
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Dia berkata, `Terbedaan antara kesaksian berdasarkan tulisan
dengan surat seorang qadhi kapada qadhi lain, bahwa dalan perkara

pertana kemungkinan kekeliruannya lebih banyak dibanding perkara
kedua. Begitu pula kecilnya kemun8kinan tejadi pemalsuan atas surat

qadhi terhadap qadhi lain. Terlebih lati, surat ini bisa dicek kembali
kebenarannya. 0leh .karena itu, ia banyak diamalkan_ oleh para qadhi
serta wakil-wakil mereka. "

16. Kapan Seseorang Wajib Memegang Jabatan Qadhi

J*; i3 `G#., ,f¥ i
tl

a4P 3cki ug! 33i3

&` ti bf rfe c#O, #8
`(+rtyo, i}i ,+, & i-,A£ +,'j£

:fr., ]j3
Jfa= dy3   :Jd,

ijilLi }.gr¢i 6#i q{; ifa€{ 3j~,j die q3 ii333i a.}'i ig!>   :fj3

S;i> Iji'd3 &i +g ;f ijfj:ai ei 3+'tyi3 aju¥ji3 ij36 a.jfy,

*` *i3 S^±S &; du.~t  ij;::iJ€ q3 ?';::;ii3 drdl 'i;=a±J€ fro ;Ii€±os! 6\;;{i3 s3is3,  :ij:i   .t6j£6j.i a ap'j6 all  ]}9i a; i±=j{

•J.5L?a  dypz±j, g3  fj&°I  *  gj  .i±=±;< °3£ ,®:+j°,  j  ?\az=;;

{;3ls +; }J'3 'e\:;i:~ 1p=:  .(\2ig3 i±> \Sfr 'fty 6\a;J=. \a\±:€±i

j; ji L€f {ij±fa ;i±£j.I Got '.:f]' L¢:i£ ;i * a,I j~; a dy}'3
®,

•g3Q±l lji Jj£3 ch lj£
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feii I;i :rl;  :j±ja.I # i; * G` 'Jj  :j3 i; +1; 'Jj3
t\ijf  c\i±;  {litj  `bj±;; .ef :al:p3  ,4j  ®i=~`\? 'i£:4i  :j;;  i5±ti.`

E1

.riioi p£ 'yjf tl,G tqfe

AI  Hasan  berkata,  "Allah  riengambil  pep.anjian  atas  para
hakim agar tidak mengivniti 'hawa nafsu dan tidak takut pada manusia,
`Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah'

(Qs. AI Maa`idal [5]: 44/. " Kenudian dia membaca,  ``WaAaz. Dae.A,
sesungguhnya Kant telah metyadikanmu thalifeh toenguasa) di muka
bani, maha berilch kaputusan toerkara)  di antara manusia dengan
adil  dan  janganlah  kamu  mengikuti  howa  nofsu,  karena  ia  akan
menyesatkanmu  dari jalan  AIlah.  Sesunggwhnya  orang-orang yang
sesat dart jalan ALIlah, akan mendapatkan adeab yang berat karena
merckc me/wpcha7z Aan.perAz-fzfngr#. " (Qs. Shaad [38]: 26)

DLal fugai "e"baca,  "Sesungguhnya Kami telah menurunkan
kitab   Taurat,   di   dalannya   (ado)   petunjuk   dan   cahaya   (yang
menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang
Yahudi oleh nabi-rabi yang menyerch dirt kepada Allah oleh orang-
orang alin mereka, dan pendctapendeta mereka, disebutkan mereka
diperinlchkan memelthara kitch-kitch AIlch dan mercka menj adi saksi
terhadapnya.  Karena  itu.  janganlch  ka:mu  takut  kepada  manusia

(tetapi) !akutlch kepada-Ku. Dan janganlah kanu memkar ayat-ayat-
Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan
berdasarkan apa yang ditunrnkan Allah, maka mereka itulah orang-
ora7Igycz7zg faa/;r. " (Qs. AI Maa`idah [5]: 44)

D±ai   "oubaca.   pnda,   "Dan   (ingatlah   kisah)   Doud   dan
Sulaiman,  di waktu  bed:uanya  memberi  keputusan  tentang  tanaman
karena   tanaman   itu   dirusak   oleh   kambing-kambing   kapunyaan
kaunnya.  Dan adalch Kani menyaksikan keputusan yang dil]erikarl
mereka itw;  dan kepeda masing-masing mereka telah Kani berikan
fti.haafa da# I./"#. " (Qs. AI Ahbiyaa` [21]: 78-79)
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Sulalman dipuji dan Daud tidak dicela. Kalau bukan apa yang
disebutkan Allah dari unisan kedua orang ini maka aku melihat para

qadhi itu binasa, karena Dia menuji yang ini dengan sebab ilmunya
dan memberi udzur kapada yang satunya dengan sebab ijtihadnya.

Muzahim bin Zufat behata,  `Umar bin Abdul Aziz berkata
kapada kami,  `Lima perkara,  apabila  scorang  qadhi. tidak memilihi
salah   satunya  maka   itu   menjadi   cacat  baginya,   yaitu   memiliki

pemahaman,  santun,  menjaga kchomatan  diri,  tegar,  serta berilmu
dan senantiasa bertanya tentang ilmu' ."

iferanEan Hadits:

Gab   kapan   seseorang  wofib   memegang  jabatan   qadhiD.
Maksudnya,  kapan  seseorang  bchak  menjadi  qadhi.  Abu  Ali  AI
Karabisi usahabat haam Asy-Syafi'i- belkata dalam kitab j4dczb 4/
g¢dha,   `Saya   tidak   mengetahul   pefoedaan   di   I:inangan   ulama
terdahulu bahwa manusia paling bethak menjadi qadhi di antara kaum
muslinin  adalah yang utama, jujur,  berilmu, wara',  pandal  tentang
kitab   Allah   dan   mengetahui   sebarian   besar   hukum-hukum-Nya,
mengetahui  Sunnah Rasulullah SAW dan menchafal  sebagian besar
hadits,   mengetahui   perkataanperkataan.  para   sahabat,   menged
masalah-masalah yang disapakal den diperselisihkan di  antara para
ahli fikih di kalangan tat.iin, tabu masalah riwayat yang stiafu.ft dan
lemali,  mencari  solusi  bagi  masalah-masalah  yang  teq.adi  dari  AI

Qur`an, bila tidak menemukarmya maka dicari dalan Sunnah, den bila
tidak ada maka mempraktekkan apa yang disapakati para sahabat, dan
bila mereka berselisih dalam masalah itu berdasarkan  apa yang  dia
dapati  lebih dekat kapada AI Qur`an,  Sunnali, -kemudian fatwa para
senior  sahabat.   Dia  juga  banyck  menelaah  ilmu  bersana  ulama
lairmya dan.bermusyawarah dengan mercka dengan penuh hormat dan
wara',    senantiasa   memelinara   lisan,   perut,    dan   kemaluannya,
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memahani pelkataan orang-orang yang bersengketa, cerdik dan jauh
dari menuruti hawa nafsu."

Dia berkata,  "Hal  ini meski kita ketahui bchwa tidak ada di

pelmukaan  bumi  ini  orang  yang  terkumpul  si fat-si fat  itu  dalan
dinnya, akan tetapi wajib dicari orang yang lebih sempuma dan utama
di antara mereka."

AI   Muhallab   berkata,   `Tidak   cukup   dalam   pensyaratan
seseorang  disukai  menjadi  qadhi  bahwa  dia  melihat  dirinya  layak
untuk itu, tetapi sebaiknya orang-orang melihathya layak memegang

j abatan tersebut."

Sementara  mnu  Habib  berkata,  `Diriwayatkan  dari  Malik,
`Seorang qadhi harus berilmu dan cerdas'."

Ibnu  Habib  berkata,  "Jika  qadhi  tidak  memiliki  ilmu  maka
kecerdasan dan wara' adalah si fat yang sebaiknya dimilikinya, karena
si fat    wara'     akan    membuatnya    berhati-hati    dan    kecerdasan
menjadikannya bisa bertanya.  Orang  saperti  ini bila menuntut ilmu
akan  mendapatkannya  namun  bila  mencari  kecerdasan  tidck  akan

pemch menemukarmya. "
Ibnu AI  Arabi belkata,  "Para ulana sapakat bahwa seorang

qadhi harus kaya Q>erkecukupan).  rial ini berdasarkan firman Allah
dalan surah AI Baqanh ayat 247,  6\i£:p} &1 .®! J6 Ju.I Jg ii:. bji' .|'3
•;35a  (Sedang  dia  pun  tidck  diberi  kekaya;in  yimg  banyck.  prabi

mereka]   berkata,   "Sesungguhnya  Allah  telch  memilihnya  mertyadi
ra/.¢mw. "J Tidaklah scorang qadhi menurut hukum syariat melainkan
akan berkecukupan,  karena kebutuhannya  akan  dipenuhi  dari baitul
mal (kas hegara). Jika tidak diberi tunjangan dari baitul mal sementara
dia  butuh   mcka  mengan8kat   orang   kaya   lebih   utama   daripada
mengangkal orang miskin, sebab orang miskin dalan kondisi saperti
ini sangat rawan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan."
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Saya abnu Hajar) katakan, hal ini diun9kapkan sesuai dengan
kondisi di nasa dia hidup. Dia tidak sempat mendapati nasa dinana
orang  secara terang-terangan meninta jabatan qadhi  dengan alasan
memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal dia tahu tidak ada ttmjangan
bagi jabatan` qadhi yang dianbil dari baitul maL Kenudian para ulama
sepakat  bahwa   qadhi   harus   scorang   lald-1ahi,   kecuali   pendapat
madzhab Hanafi.. Pare ulama madzhal} IIanafi mengecualikan perkara-

perkara  yang  masuk  kategori  Ardnd  a[qiahatan  yang  huhmannya
telah   ditetapkan   secara  j.elas).   Tetapi   lbnu   Jar  menbolehkan
perenpuan menjadi qadhi secara mutlak. Dalil jtrfum adalal hadits
shahih ,.-.k+I, .;+)P} rfr) {fi 'tSfi 6 (Srafu halm yang menyera:hkan

unrsan mercka kapach perempuan tidck chan benurmm®. Hadjlts hi
sudah disebutkan  sebelumnya.  msamping ivy  seorang qadl)i butch
kesenpumaan pandangan. Senentara pandangan penenpuan mmili]ri
kekurangan, tenitama bila berada di dapan khalayak lahi-lald.

*.I J63 @a» jl/ Hasa» benhafe/. Dia adalah AI Hasan AI
Badi.

+di  I;:;=£  'y3  Ls33.I  I;±  'y  6f  ffu.I  ji  al  i>i  t247haA
nenganbil perianjian dengan para hdim agar tidck mengihLti howa
notsu dan tidak takut kapeda manLsia). Tidck pwlaL mienckan. a[qratayat
Allah dengan harta yang murah.

i`!> :ij3 t+rty.I i±' -d`.+ d>)qi j ii±> rdi; lil. i3is €,  :frj ?'

pe ap'j6' ai ]}#' a.; +z=£ p` i3` -dj j!- iL,+I di 'q3 ii3jgi a.}#
(O f£,ndl acenrdian dia membaca, "Wahai Dad, ses.piygguhnya Kwi
telch nerrf adikanrm khdiifah  [penglLasa]  di mulca bani riingga-
hari   peThitungan'.,   dan   nerrl,haca,   "Ses.mggwh:nya   Ken.i   tchh
menurunkan kitab TouTat,  di dalannya  [ada]  petxp;givk dan ca,haya
[yo[ng menerangi]  ~hingga firrrlanJlyq+ barangsiapa yang  tidck
mermrfuskan bendasarkan apa yang ditunmkan AIlah. maha mercka
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I.fro/crfo  or4#g-orcl#g )i¢#g  ftyr. "/  Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  yang
dimaksud dari ayat ini adalch lafazh, "Wchai Daud."

ty  +i. .S ':±1jas  i:ril  ?± 'Y) (Dan jangan mengikuti howa
nofsu sehingga menyesatkanrm dari jalan Allah). Y aIT8 dirmcksirdk:an
dari surah AI Maa`idch adalch kelanjutan dari  apa yang disebutkan.
Lalu  dia  menyebut  larangan-laran.gan  ini  sebagal  pedntah  untuk
mentisyaratkan  bchwa  larangan  terhadap  sesuatu  adalah  perintch
terhadap  lawannya.  Dalan  larangan mengikuti  hawa nafsu  terdapat

perintah  memutuskan  hukum  dengan  benar,  dalan  larangan  takut
kapada    manusia    terdapat    perintah    takut    kapada    Allah,    dan
konsekuensi takut kapnda Allah adalch memutuskan hukum dengan
benar.  Kemudian  dalam  larangan menukar  ayat-ayat  Allah  terdapat

perintah mengikuti petunjuk  ayat-ayat itu.  Hanya saja harga di  sini
diberi si fat `murah'  sebagai isyarat bahwa ia adalch si fat yang lazin
baginya  dibandingkan  dengan  inbalan,  dimana  ia lebih mahal  dari
semua yang terdapat dalani dunia.

SH) `kyl  +I:g .c \};;:  ..\SP.=; la-. (Dengan apa-apa yang
mereka pelihara -mereka simpan- dari kitab Allah.  ayat). Ba,&ar\
ini tercantum dalam riwayat AI Mustanli.  Ia adalah penafsiran Abu
Ubaidah  yang  disebutkan  sehubungan  dengan  fiman  Allah  dalan
surah  AI  Maa`idah  ayat  44,  &1  +\g  :p  ljfai  \a  @z.sehabha»

mereka   -diperwichkan     untuk    memelihara     kitab-kitab     AIlch).
Maksudnya,  apa yang mereka simpan. Kalimat,  z.sfczA/tzzhaAzf hade¢a
artinya disimpan untuknya seper[i ini.

ij3 rDaH dz.a membaca). Maksudnya,.AI Hasan AI Bashri yang

disebutkan  sebelumnya.  Lafazh,  "Dan  Daud  dan  Sulaiman  ketika
memufuskan perkara tentang tananan . . .", kami meriwayatkan secara
maas¢w/ dalani kitab EI.fy¢fa .4/ i4"/I.);a ` karya Abu Nu'aim, hadits dari
riwayat  Muhammad  bin  mrahim  AI  Hafizh  yang  dikenal  dengan
Murabba'  dengan pola kata Muhammad, dia berkata,  Sa'id -yalmi
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Ibnu  Sulainan  AI  Wasithi-  menceritakan  kepada  kami,  Abu  AI
Awwam -yalmi  Imran AI  Qaththan- menceritakan kepada kani,
dari  Qatadah,  dari  AI  Hasan ulia  adalch  Ibnu  Abu  AI  Hasan AI
Bashri- lalu beliau menyebutkannya. Makna `Allah mengambil atas
para hakim' adalch mengambil peri anjian dengan mereka.

c¢:i£ ;i * al f; a 'Y}'3 .i3ls its |'3 6`;;11 :lot tDI.a mem#/.I.
SM.Iatman dan tidck mencela Doud. Kalou bukan apa yang disebirtkan
Allah   tentang  urusan   kedua   orang  ini).  M:cksndnya,  Da:nd  dan
Sulaiman.

tJjJ'    giv/iscayu    ch.    me»gr»ggrzz/,    dalam    riwayat    AI

Kasymihani,  `jzia 3ed°I .oi 'c~:j}' (Ivisaqys cht merz.way¢fhan baAwa

pa!ra gadAz. men/.adz. bz.nasa). Maksudnya, karena `apa yang dikandung
oleh  kedun  ayat  terdahulu,  bahwa  siapa  yang  tidak  memutuskan
berdasarkan apa yang diturunkan Allah maka dia kafir, sehingga dia
masuk  dalam  cakupannya  orang  yang  sengaja  dan  tidak  sengaja.
DemikianjugafimanAllchdalansurahShaadayat26,6ji±±J.iJ.13!

drl Jii .ife   (Sesunggu,hnya orang-orang yang sesat dart jalan Allah),

mencakup  orang yang sengaja dan tidak  sengaja.  Ayat  lain tentang
kisah  tananan  dijadikan  dalil  bahwa  ancaman  khusus  bagi.  yang
sengaja.

Dia   (AI   Hasan)   mengisyaratkan   kapada   hal   iri   dengan

perkataan, "dia memuji yang ini dengan ilmunya", maksudnya adalah
dengan  sebab  ilmunya.  Artinya,  pengetahuan  dan  pemchamannya

/

terhadap  hukum  serta  penerapannya,  dan  perkataan,  "dia  memberi
udzur yang  satunya dengan  sebab  ijtihadnya."  Sebagian tafsirannya
telah kami riwayatkan dalan ra/sz.r JZ77!w 4bw Z7afz.in, kitab A4lw/.cI/asaA
karya Abu Bakr Ad-Dinwari dan kitab 4/ 4ma/I. 4sA-S%a«/z., semuanya
deri  Yazid,  sebagiannya deri  sebagian yang  lain,  dari  Hammad bin
Salanah,   dari   Humaid   Ath-Thawil,   dia   berkata,   "Kami   masuk
bersana AI  Hasan kapada Iyas  bin Muawiyah ketika dia  diangkat
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menjadi qadhi, maka Iyas menangis dan berkata, `Wahai Abu Sa'id -
mcksudnya AI Hasan AI Bashri- mereka mengatakan bahwa para
qadhi  ada tiga macam;  orang  yang  berijtihad  lalu keliru  maka  dia
berada di neraka, orang yang cenderung kapada hawa nafsunya mcka
dia berada di neraka, din orang yang berijtihad lalu benar maka dia
bernda di surga'.

AI Hasan berkata,  `Sesungguhnya di antara yang dikisahkan
AIlch   kapadanu   dari   berita   Sulaiman   menolck   mereka   yang
mengatakan saperti itu', 1alu dia menibaca,   e 9`izL± .S! 6\i=i:.i3 S3li3
'ea¥de  -Ifj  Jlyr  +fu  (Dan  Doud  dan iulalman  ;eti:ka  mereha

memberi    keputusan    tentang    tanaman   -hingga   firman-Nya-
men)/t7dsz.ha»J.  Dia berkata,  `Dia memuji Sulainan karena benar dan
tidck  mencela  Daud  karena  kesalahannya'.  Kemudian  dia  berkata,
`Sesungguhnya  Allah  membuat  perianjian  dengan para hakim  agar

tidck  menukamya  dengan  harta  yang  murah  serta  tidak  mengikuti
hawa  nafsu  dan  tidak  takut  kapada  seorang  pun'.  Setelch  itu  dia
membaca,-   ii±;i  9\riii- b`} i;1i  t` `/7y¢hoz. I)8e.a,  ses«»ggzfAny8 Kamz.

te]ch menjadikanmu sebagal khalif eh [penguasa] ) ."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  hadits  yang  disitir  oleh  Iyas
diriwayatkan  para  penulis   kitab  i4s-S%»an   dari   hadits   Buraidah.
Namun,  dalam  riwayat  mereka  dikatakan  yang ketiga memutuskan
tanpa ilmu.  Saya telch mengumpulkan beberapa jalumya dalam satu

juz tersendiri,  tetapi  tidak  ada keterangan bahwa dia berijtihad  lalu
salch. Sedangkan hukum orang yang berijtihad lalu kelini akan diulas
setelah beberapa bab.

Kisah ini dijadikan sebagal dalil yang menyatakan bahwa Nabi
SAW  boleh  berijtihad  dalan  masalch  hukum  dan  tidak  menunggu
tururmya  wchyu,  karena  Daud  menurut  riwayat  yahg  disebutkan
•dipastikan    berijtihad    dalan    masalch    tersebut.    Sekiranya    dia

menetapkan  kaputusan   itu  berdasarkan  wahyu  tentu  Allah  tidak
meng]chususkan  Sulaiman  dalan  memahaminya  tanpa  menyertakan
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Daud.  Kemudian  mereka  yang  menbolehkan  bagi  nabi  bedjtihad
berbeda  pendapat,  apakah  bisa  baginya  kelini  dalam  ijtihadnya?
Mereka yang membolehkannya berdalil dengan kisah   tadi. Nanun,
kedua belah  pihak` sapakat jika nabi  kelini  dalam  ijtihadnya maka
tidak dibiarkan dalam kesalahan itu.  Sedangkan mereka yang tidck
membolehkan    ijtihad    bagi    nabi    mengatakan    ayat    itu    tidak
menyebutkan Daud berijtihad dan tidak pula mengrtalran dia kelin.
Hanya saja secara lahimya kdadian itu diajukan kyada Dand dan
Sulaiman,    maka    Sulaiman   memberi    kaputilsan   karma   dibed
pemahaman oleh Auah dan Daud tidak men.beri kaputusan apa pun.
Tetapi  mereka yang berpatokan dengan ini  ditolak olch kctREngan

para periwayat tentang kronologis kejadian terschut. Kenudian adser
AI  Hasan  di  atas  mengandung  keterangan  keduanya  sana-sana
memberi kqusan.

Ibnu AI Manayyar menanggapi pemyataan AI Hasan, `.dan- rna
tidek mencela Daud", bahwa ini menisbatkan kekurangan bagi Dand,
sementara Allah telah berfirman dalam surah  ayaL  `ii£3 I:Z> €-rT `F3

(Dan masing-masing dart keduanya Kapri berikan hakirm dan ilmu).
Allah mengumpulkan keduanya dalam hukum dan ilmu. Hanya saja
Sulainan diberi  keistinewaan dengan pcmahanan  Ia adalch ilmu
khusus  berada  di  atas  ilmu  tentang  cara  menyelesaikan  ped[am
Sedan8kan yang benar tentang kQjadian itu, Daud telah benar dalan
menetapkan hukum,  nanun Sulainan menyarankan agar bedanai.
Finan Allah,  \iig3 liz> `9T lfrrj prusz.ng-masz.»g dart. mench Kamz.

beri.Azz»  Aqfafm dan I./m«/ tidak lapas dari calapan umum atau pada

peristiwa tananan itu saja. Terlapas drri dua haimgkinan itu, Allah
telah menuji Daud dengan sebal] penetapan hulmm dan ihau, malra ia
tidak masuk kategori udzur bati mujtahid yang keliru. Sebch salah itu
bukan hukum dan bukan pula ilmu tetapi dugaan yang tidak benar.
Jika  pada   selaln  pedstiwa  itry   maka  Allah   tidak   mengal]ackan
peristiwa ini seeara khusus tentang Dand, benar atau salah. Maksinal
yang   dipahami,. AIlah   telah  mengal)arkan   menberi   penahanan
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kepada Sulaiman, dan ini adalah rna"zfm /agab (makna implisit dari
satu kejedian secara khusus), dimana statusnya sebagai salah satu cara

penetapan  hukum  adalah  lemah.   Sehingga  tidak  boleh  dikatakan
bahwa Allah memberi pemahanan kepada Sulainan dan tidak kapada
Daud.   Hanya  saja  Sulaiman  disebutkan  secara  khusus  mendapat

pemahaman     karena     usianya    masih     muda     sehingga     cukup
men8herankan bila memiliki pandangan seperti itu."

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   barangsiapa   memperhatikan
keterangan berkaitan dengan kisch itu, clan terlihat pefoedaan antara
kedua keputusan itu dalan seri keutanaan bukan masalah sengaj a dan
salah.  Makna  perkataan  AI  Hasan,  "dia  memuji  Sulaiman"  adalal
karena kaputusannya lebih bagus. Sedangkan makna perkataan, "dan
Dia tidak mencela Daud" adalah karena kaputusannya tidak sebagus
kaputusan  Sulaiman.  Umar bin  AI  Khaththab  mengalami  pedstiwa
saperti yang te[jadi pada Sulainap yaltu schagian sahabat wafat dan
meninggalkan harta berkembang serta utang, lalu para pemilik piutang
ingin menjual harta peninggalan itu untuk melunasi hak mereka. 0leh
karena  itu,  Umar  memohon  keridhaan  mereka  agar  mengakhilkan
tuntutan hingga harta itu berkembang dan  cukup  melunasi hak-hak
mereka,  dan  pokok  harta bisa  tersisa  untuk  ahli  waris  orang  yang
menin88al.

Dia melihat hal  itu cukup bagus berdasarkan pandangannya.
Sekiranya para pemilik piutang tetap menuntut pelunasan, tentu Umar
tidak akan melarang mereka menjual harta peninggalan tersebut.  Di
atas perincian ini mun8kin dipahani kisch para pemilik tananan dan
kanbing.

Pada   pembahasan   tentang    cerita   para   nabi    disebutkan

penjelasan kisah yang teljadi pada Daud dan  Sulaiman  sehubungan
dengan  kisch  dua  ibu  yang  salah  safu  analmya  dimakan  serigala,
kenudian  teljadi  perbedaan  kaputusan  antara  Daud  dan  Sulaiman
dalam masalch itu.  Mcka, untuk memahami kaputusan Daud dalan
kisah ini  mirip  dengan  apa yang disebutkan tadi.  Kemudian teljadi
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pula pada keduanya kisah ketiga tentang memisahkan  antara saksi-
saksi sehubungan kisch perempuan yang dituduh telah hamil (di luar
nikah) dan diperkuat dengan kesaksian empat orang.  Sehingga Daud
memerintahkan untuk meraj anmya.

Adapun  Sulainan  yang  saat  itu  masih  muda  belia  pergi
menggambarkan  saperti  kisah  perempuan  itu  di  antara  anck-anak
muda lalu memisah-misahkan di antara saksi-saksi kemudian mengLu.i
mereka dan temyata ten.adi pefoedaan keterangan di  antara mereka.
Akhimya Sulaiman membebashan perempuan itu dari hukuman raj an
dengan alasan tersebut. Ialu tejadi lagi pada mereka kisah keempat
tentang perempuan yang dituangkan air telur di dubumya saat tidur.
Kemudian ada yang mqugatakan bahwa dia telah berzina. 'Maka Daud
memerintahkan   perempuan   itu   untuk   dirajam.   Namun   Sulaiman
berkata, ``Cairan itu sebaiknya digoreng, apabila berkumpul mcka ia
edalah  telur  dan  bila  berpencar  maka  ia  adalah  mani."  Akhimya,
setelah cairan itu digoreng, temyata ia berkumpul.

Abdurrazzaq  meriwayatkan  dengan  sa»ad  yang  sAczAz.A  dari
Masquq, dia berkata, `Tanaman mereka adalah anggur, lalu kambing-
kambing  masuk  ke  dalanmya  di  malam  hari   den  memakannya,
sehingga Daud memufuskan agar kambing-kanbing itu menjadi milik

pemilik tanaman. Para pemilik temak kemudian melewati Sulaiman,
lalu  mengabarkan  kejadian  tersebut  kapadanya.   Sulainan  berkata,
`Tidak, akan tetapi 'aku putuskan di antara mereka, merelra mengambil

kanbing  dan  boleh  mengambil  air  susu,  bulu,  dan  manfaatnya,
sementara mereka itu mengolah tanamarmya.  Apal}ila telah kembali
seperti  sedia kala,  maka mereka mengenbalikan kambing-karnbing
itu'."

Riwayat ini  dikutip juga oleh Ath-Thabari melalui jalur lain

yang kurang kuat,  dia berkata, "Sehubungan dengannya dinukil dari
Masruq,   dari   lbnu   Mas'ud,   1alu   diriwayatkan   pula   oleh   Ibnu
Mardawaih dan AI Baihaqi melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud, dan
sd»ad-nya Aascz". Sementara diriwayatkan drri Ma'mar, dari Qatadah,
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"Daud memutuskan agar menganbil kambing-kanbing mereka. Lalu

Allah   memberi   pemchanan   kapada   Sulaiman   seraya   berkata,
`Ambillch kambing itu, untuk kanu apa yang keluar darinya,  anck-

anaknya, dan bulunya hingga satu tchun' ."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur mnu Abi Najih, dari
Mujahid, dia berkata, "Daud memberikan hck kapemilikan kanbing-
kanbing  itu  kepada  pemilik  tamanan  sebagai  ganti  tananannya.
Namun Sulaiman memutuskan kanbing itu dianbil sementara pemilik
tanaman boleh menganbil  susu  kambing tersebut  dan mereka juga
harus   merawatnya.   Kemudian   para   pemilik   kambing   menanan
tanaman   itu   hingga   kembali   saperti   sedia   kala.   Lalu   tananan
diserahkan  kapada  pemiliknya  dan  mereka  menganbil  kambing-
kanbing."

Ath-Thabari meriwayathan pula kisali ini melalui jalur Ali bin
Zaid,  dari  Khalifin,  dari  lbnu  Abbas,  sana  sepertinya.  Kemudian
diriwayatkan  dari  jalur  Qatadah,  dia  berkata,  `Disebutkan  kapada
kami . . ." lalu dia menuturkan kisah seperti di atas. Dari jalur AI Aufi,
dari  Athiyyah,  dari  Ibnu  Abbas,  tetapi  di  dalanmya  disebutkan,
"Sulainan   berkata,    `Sungguh   tanaman   tidak   tersembunyi   bagi

pemiliknya tentang hasilnya setiap tahun, sehingga dia boleh menjual
anak-anak   kanbing   itu   dan   bulunya   hingga   menyanai   hasil
kebunnya'. Daud berkata, `Sungguh en8kau benar'."

mnu Mardawalh meriwayatkan  dari jalur AI  Hasan,  dari  AI
Ahnaf bin Qais, sama seperti yang pertana.

Ibnu   At-Tin   berkata,   "Ada   yang   mengatakan,   Sulainan
mengetahui   kerugian   tananan   tersebut   sana   seperti   yang   akan
dihasilkan    kambing-kambing    itu    dari    air    susu    dan    bulunya.
Disebutkan dalam kisch unta AI Bara`  yang merusck kebun, bchwa
Nabi SAW memutuskan bagi para pemilik kebun untuk menjaganya
di siang hari, dan apa-apa yang dirusak hewan temak di malan hari,
maka ganti ruginya ditanggung oleh para pemilik hewan, yalmi ganti

512 -FATHUL BAARI



ruti  harganya.  Hal. ini  menyelisihi  syariat  Sulaiman.  Kalau  kedun
belah pihck saling ridha membayar hilai yang dirusak, maka menurut

pendapat   masyhur   tidak   diperbolehkan   hingga   diketahul   nilal
kemsakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat AI Aufi bila akurat dapat
menchilan8kan    kemusykilan.    Tetapi    bila    tidak    akurat    maka

j awabannya perkataan innu At-Tin terdahulu, dan tidak ada perbedaan
di antara kedua syariat.

j3  dr.  ;?1£  'J63  praeaAz.in  bz.»  Z"/4r  berhato/.  Dia  adalch
orang Kufah dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah Muzahim
bin  Abi  Muzahin.  Scorang  periwayt  yang  tsz.gaA  dan  riwayatnya
dikutip oleh inani Muslim.

Sfi\  ±:± '3 ':;±' d 'J6 (Umar bin Abdul Aziz berkata kapada
famz.). Maksudnya, sang khalifah yang masyhur dan adil.

ai:4>  :#,  q±d°i  i£>i  lil  :ri£  ¢z.rna perhara  ¢prbz./a  gndAz.

#.da* memz./z.dr. Sa/ch  safwny«/.  Demikian  redaksi  yang  dinukil  oleh
Abu Dzar dari selaln AI Kasynthani, yakni dengan memberi harakat
dAamma[A  pada hunrf kfaa `  dan  lap;dz.d pada huquf fAa `.  Sementara
dalam nukilannya yang berasal dari AI Kasymihani disebutkan dengan
al:ai  yakni  dengan  dibch  harakat /8fAaA  pada  huruf awalnya  dan

harakat seffun pada huruf sAad. Demilrian juga redaksi yang tercantum
dalam riwayat lalnnya. Akan tetapi kedtia redaksi itu memiliki makna

yang sana.
al:p3 /Carcarf). Maksudnya, `aib dan cela.

I.i  ®}± .3j    (Hendaknya  dia  pcham).  rLfyfa f ahr'i/.an  dEtoch

harakat /&fAa!A pada huruf/zz ` dan harakat haraA pada hunrf Aa `. hi
temasuk bentuk hiperbola. Boleh juga bila huruf Aa ` diberi harakat
swfaf».  Dalam riwayat AI Kas)mihani disebutkan dengan lafwh, `€ji
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/clft/j.¢fa.faJ. Tetapi versi pertama lebih tapat, karena fikih sudah masck
dalam bagian ilmu dan ini disebutkan sesudahnya.

\2J> /Sa#f«»). Maksudnya, memberi maaf kepada orang yang

menyakitinya  dan  tidak  terburu-buru  menuntut  balas.  Hal  ini  tidak
menafikan perkataan sesudahnya, "Tegar", karena yang pertana untuk
dirinya sendiri, dan yang kedua untuk yang lain.

\i±±    (Mekyaga    kehormatan    diri).   Mcksndnya,   "en6agr

kehormatannya  untuk  tidak  tederumus  ke  dalam  perbuatan  yang
haram,  karena jika dia berilmu  dan tidak menjaga kehomatan diri
maka  bchaya  yang  ditimbulkan  clan  lebih  besar  dari  apa  yang
dilakukan oleh orang yang bodoh.

\;}i.       /regrr),   Maksudnya,   kuat   dan   tegas   dalam   hal

kebenaran, tidak menuruti hawa nafsu. Menganbil hck seseorang dari

pelaku kebatilan tanpa merasa sun8kan.

+S`  rfe .¥± a,fo q3erilrm dan senantiasa bertanya tentang
I./mef/. ini adalch satu sifat. Artinya, disanping ilmu yang dimilikinya,
dia juga senantiasa berdiskusi tentang ilmu dengan orang lain, karena
bisa saja dia mendapatkan dari orang lain ilmu yang lebih kuat dari

yang  diketchuinya.  [4tsa!r ini  dinukil  secara m¢usA«/ oleh  Sa'id bin
Manshur   dalam   kitab   4s-Sw#am    dari   Abbad   bin   Abbad   dan
Mulamlnad   bin   Sa'ad   dalam   kitab   Affo-7lfa¢bagaf,    dari   Affan,
keduanya berkata,  "Munahim bin Zufar menceritakan kapada kami,
dia bel:kata: Kani pemah datang menemui Umar bin Abdul Aziz di
nasa  khilafahnya  sebagai`  utusan , dari  penduduk  Kufali,  mcka  dia
menanyai kami tentang negeri kani dan qadhi kani serta urusannya.
Lalu dia berkata, `Lima perkara apabila tidak ada . . . ' ."

Yahya bin Sa'id AI Anshari meriwayatkannya dari Umar bin
Abdul Aziz dengan redaksi lain. Diriwayatkan pula oleh Muhammad
bin Sa'ad dalan kitab Affa-7%abaqaJ dari Muhammad bin Abdullch AI
Asadi -yakni  Ahmad  Az-Zubairi- dari  Sufyan  (Ats-Tsauri),  dari
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Ychya bin Sa'id, dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, tTidak patut
bagi  seorang  qadhi  untuk menjadi  qadhi  hingga cia memiliki  lima

perkara, yaltu: menjaga kehomatan diri, santun, meng€tahui apa yang
sebelulnnya,   meminta  pandangan  orangrorang   pandai,   dan   tidak

peduli celaan manusia."

Sementara  itu  banyak  atsarLdsar /.lapgrid  yang  menj.elaskan
anjuran untuk berkonsultasi. Ya'qub bin Suf}ran mchwayatkan dengan
sa#ad yang /.a)ryz.d dari  Asy-Sya'bi, dia bckata,  `Barangsiapa ingin
menganbil  dasar  dalam  penganbilan  kaputusan,  maka  sebaiknya
meneladani kaputusan Umar, karena dia selalu mina pendapat atan
berkonsultasi dengan yang lain."

17. Gaji Hakin dan Para Pegawainya

:j*;;  :faj5G Od'j3  .i=f £`2ij.I jf kt; dd.I i;*  '06-3
.'r;;,£fj!f#3t,+'c;I.JiSL5£i.I

Syuraih  AI  Qadhi  penah  mengambil  xpah  atas jabatamya
sebagai qadhi. Aisyah bckata, `Penegang wasiat malran sesuai gaji
pekejaarmya."AbuBakardanUmarjugamakan{gajijabatan).

# i; `+;i ;i ,~€ ,cii i;I i.j±' fr. *thl i;=f =,i}i d>
i;ir u! 2 uk irf i;i :;if =±iji i; &i ¥ 'Of :£f c3i®i
'l*:i.I;i.Sc;fu.£ijc;f*cs}€arl£iifijff:*.ij'Jg

j,;i::I;'9Ou,;j!L.jc:*]fi;.i;:tj:;.ca+ij'tlo,_,

.ted:=j°i ufo i;fe jc; 'oj£€ .of 1.,f3 .,:i ui3 ciisfj iLijf
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Gip &i tji,i 'Og5 'uO,;i c;giv.I t,Oj;i Ji±r d¥g .Jig dy  :* 'jj
4k&'*

i.L ::;
j\£;i g  .u* £'! :;;i 3±f 'J,;fj  c;\£;j°l u:±3:;; +i.,3
:®i:+3#&ij*SLffi'jti;.££'!fi9E;i'irfe

-

Ji,i 'Y3 i,,* # ,-,iJ Ju., ,ii * ,4;Gr a; .* oj`J£€3
.at, iii= it `y!3 `:'ri

7163.   Dari   Az-Zuhri,   As-Sa`ib   bin   Yazid   anck   saudara

perempuan Namir, bahwa Huwaithib bin Abdul Uzza mengabarkan
kapadanya,   bahwa   Abdullah   As-Sa'di   mengabarkan   kepadanya,
bahwa  dia  datang  kepada  Umar  di  masa  khilafahnya,  mcka  Umar
berkata  kapadanya,  `Bukankah  telah  diceritakan  kapadaku  bahwa
engkau   memegang   beberapa   pekeriaan   dari.  pekeljaan-pekeriaan
manusia.    Lalu    bila    engkau    diberi    gaji    maka    en8kau    tidak
menyckalnya."  Aku  berkata,  "Benar."  Umar  berkata,  "Apa  yang
engkauinginkandengan`perbuatanitu?"Akuberkata,"Sesungguhnya
;ku merfuliki beberapa kuda, budak-budck,  dan  aku dalam keadaan
baik-baik   §aja.   Aku   ingin   gajiku   menjadi   sedekah   atas   kaun
muslimin'." Umar berkata, "Jan`gan lakukan, sesungguhnya dahulu aku

pemah berkeinginan saprerti yang engkau inginkan. Rasulullah SAW
biasa menberiku pemberian dan aku katakan kepada beliau, `Berikan
kapada yang lebih butin dariku'. Hingga suatu kali beliau memberiku
harta  dan  aku  berkata,  `Berikan  kapada  yang  lebih  butuh  dariku',
rfucka  "ato;tot   SA;IV   bersato;toda,    `Ambillah   dan   jadihanlah   sebagai
hartanu  lalu  sedekchkan.   Selana  harta  ini  diberikan  kepadarm
sedang  engkou ridak mendanbakannya  dan  tidak pula memintanya
maka    .c[mbillch,     dan    jiha     tidak    maha    janganlch    .engkou
mengharapkarmya."
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:]6 :;i i. a, # Oof &i ife i; pr d:ii :'ju' =,;}i t£3
-,,,

]J;fb`;the,

4'! *f } * ,4#i tj;f SG :z jifef L£ .u; g'! I;i ,q#f
cj  c±  Oji=4j3  a.;=€  :k  :;i3  ,fe &i  uk  ¢#i  'ja;:  .u±

a:i;± fro: dy G3 c::iii: |€C Sj ,i;± £ 'cJfj jil.i'iii ;, '4;cr

.at€
7164.   Dari   Az-Zuhri,   dia   berkata:    Salim   bin   Abdullah

menceritckan  kapndaku,  bahwa  Abdullah  bin  Umar  berkata:  Aku
mendengar   Umar   berkata,    ``Biasanya,    .Nabi    SAW   memberiku

pemberian lalu aku berkata,  `Berikan kepada orang yang lebih butuh
dariku'.  Hingga suatu ketika beliau memberi harta den aku berkata,
`Berikan kapada yang lebih butuh dariku',` maka Nabi SAW bersabda,
"Ambillch dan jadikanlah sebagai hartamu lalu sedekahkan. Selama

harta yang diberikan kepadanu sedang enghau tidak mendainbckan
dan tidak memintanya maka ambillah, dan dpa yang tidak (diberi,ken
kepadamu) maha janganlah engkou mengharapkannya."

i3 rfe &i jfa £L#i 'OJ :Jji; ;;i :±pi

Hderangan Hadits:

a3ab  gofi  hakim dan para pegawainya). M:aks;nd gr;3± di sini
adalah tunjangan  yang  ditetaplran pemerintah dari baitul mal  untuk
mereka yang melakukan kemaslahatan kaum muslimin. AI Mutharrizi
berkati,  ``Gqji  di  sini  adalah  materi  yang  dikeluarkan  pemerintah
setiap  bulan  dari  baiful  mal  urfuk  yang  berhak.  Sedangkan  yang
dimaksud  dengan pemberian  adalah materi  yang  dikeluackan  setiap
tulun."

Mun9hinjugamaksudperkataan,`barapegawainya"dikaitlrar+an
ddengan kata `hakim', adalah gaji orangrorang yang membantu hakim
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dalam  melaksanckan  tugas  kapemerintchan.  Tetapi  munglrin  juga
kalimat  ini  sebagai  kutipan  untuk  berdalil  bahwa  sescorang  boleh
mengambil upch berdasarkan ayat yang menj elaskan tentang sedekch.
Sementara mereka termasuk  orang-orang berhak menerima sedekch
karena  disebutkan  setelah  orang-orang  fckir  dan  miskin,  sesudah
fiman-Nya    dalan    surah    At-Taubali    ayat    60,        -61:a}l    fu'!

(Sesungguhaya zakat-zakat itv).

Ath-Thabari  berkata,  "Mayoritas  ulama  bexpendapat  bahwa
seorang   qadhi   boleh   mengambil   upah   atas   tugas  jabatan   yang
diembannya karena tugas  itu dapat menyibukkannya sehingga tidak
sempat mencari nafrah untuk dirinya. Hanya saja sekelompok ulama
salaf    tidak     menyukai.   hal     saperti     itu    naniun    juga    tidak
mengharankan}a."

Abu Ali AI Karabisi berkata, "Seorang qadhi boleh mengainbil
upah  atas jabatannya menurut  semua ahli  ilmu di kalangan schabat
dan  sesudch  mereka. `hi juga  adalah  perkataan  para  ahli  fikih  di
berbagai negeri dan saya tidak mengenal pefoedaan pendapat di antara
mereka.  Hanya  saja  beberapa  ulama  +emasuk  Masruq-  tidak
menyukai hal itu. Tetapi saya tidak mengetahul nda salch seorang di
antara mereka mengharamkannya. "

Sementara AI Muhallab berkata, "Alasan tidak disukainya hal
ini,  karena tugas itu pada dasamya  adalah  amalan yang diharapkan
dapat memberikan pahala, berdasarkan fiman Allah kapada nabi-Nya
dalan surah AI An'aan ayat 90,   lfi g;i> }£ILi 3 J; ¢:afz7ha»/aA,
"Aku   tidak  memiuta   upah   kepadamu   dalam   menyampalkan   [Al

0%r `a»/J. Maka mereka ingin memberlakukan urusan ini sebagaimana
halnya hukum asal yang ditempatkan Allah kapada nabi-Nya. Supaya
tidak  masuk  pula  padanya  orang-orang  yang  tidak  berhak,   lalu
memanfaatkannya untuk menjerat harta benda manusia."

Ulana  lain  berkata,  "Mengambil  gaji  dari  jabatan  sebagal

qndhi bila jalur pengambilannya halal, maka diperbolehkan menurut
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ijma'.   Mexpka  yang  meninggalkannya  hanya  karena  si fat  wara'

apabila    terdapat    syubhat    maka    yang    paling    utama    ndalch
meninggalkannya.  Upah  ini  menjadi  haram bila  sumber baitul  mal
tidak  darn  jalur  yang  benar.  Kemudian  terjadi  perbedaan  pendapat

apabila kebanyakan harta baltul mal itu.dari sumber yang haram."

i}i ,ed.` j> 'i;lf g3gd°l 'c±:£ 6d3 @a» fprraz.A sang gadAz.

permah mengambil upah atas jabatan qadhi). SyumTh addrch S:yuralLh
bin AI Harits bin Qais An-Nalcha'i AI Kufi, qadhi Kufch. Dia diangkat
oleh  Umar  dan  menjadi  qadhi  bagi  pemerintah  sesudahnya  dalani
nasa yang lama. Dia memiliki cerita-cerita dengan Ali dalam hal itu.
Dia juga  seorang  periwayat  yang  tsz.gaA  (telpercaya)  masuk  dalam

golongan   mcfAfe¢d¢rczm   Qidup   di   masa   pabi   dan   tidak   selnpat
bertemu). Selain itu, dia hidup di masa jahiliych dan Islam. Sebarian
sumber  mengatakan  dia  tergolong  sebagai  schabat.  Dia  meninggal
sebelum tahun 80-an dalani usia lebih dari  100 talun. ,4ts¢r di  atas
diriwayatkan Abdunazzaq dan Sa'id bin Manshur seeara maasAcf/ dari
Mujalid dari Asy-Sya'bi dengan redaksi,   £ed°l j> islf dy `C3;:i 66
'Sk. .¥} 'i)*')  .l'il  ¢Masruq  tidak per;ah  menganbil  upch  atas

jabatan qadhi sedang:ken Syuralh mengambilnydy.

gs\=±  ;=+i.., S`S'S\ ':I:ky. ..a==3,¢ tl¢) (Aiayah berkata,  "Pemegang

wasz.of ma*am ses%czz. gzz/.z. peter/.aa7z»)/a. "J Saya (Ibnu Hajar) katakan,
atsar  ini  \diriwayatkan  oleh  mnu  Abi  Syaibah  secara  m4asA%/  dari
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, sehubungan dengan
fiman Allah dalan surah An-Nisaa` ayat 6,  +j;iaj.t :}r{±i l±ji a6 *3

(Dan  barangsiapa yang fakir  mcka  dia  hendaknya  makan  dengan
care  mafaizf/).  Dia  berkata,  "Allah  menurunkan  ayat  itu  berkenaan
dengan  wali  harta  anck  yatin,  agar  mengurusi  harta  tersebut  bila
diperlukan lalu mckan dari harta tersebut dengan cara yang baik."

':;i:)  }±  )±Sl ':Jzir)  (Abu  Bahar  tan  Umar makan).  Mca\gened

atsar Abu Bakar diriwayatkan oleh Abu Bckar him Abi Syalbah secara
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mausw dari mnu Syihab, dari Urwch, dari Aisyah, dia berkata,   W'

tji£.ji3.#i#*#'*i'd}3i¢S#.ri:'j6iij{i'Lii;i=Li
';±;:i:   jjh.  Qke;ika 'Abu  ;arir  dian±hat  menjadi 'thalifah,  dia

berkata,  "Sunggwh  kaunha telah mengetahai  bahwa usahaku  tidak

permah  kurang  utuk  memenuhi  kebu:tuhan  tanggunganku.  Nanun
sekarang  aku  telah  disibukkan  urusan  kaun  muslimin.')  Dirhan
riwayat itu terdapat kisah Umar yang dinisbatkan oleh` inan Bukhari

pada   pembahasan   tentang   jual-beli   melalui   jalur   ini.   Adapun
kelanjutan riwayat itu adalah,   3j:+i ]0®`  ``ra ir ,a? d;i JT :)rti

i±,';;±;:J}(MakakeluargaAbuir:akar;kanmakandari;atainidan
be7IAscz%a     wmfwk    kewm     m"Ls/z."z.#    pad¢#}Jcr),     1alu    di     dalannya

disebutkan, +` !C g! '.fl3  .]u.I 6? iki3 3£ ifj ;b  ¢` # .°!

(Sesungguhaya ketiha Umar menjabat lchalifch, dia dan keluarganya
inahan dart harta itu, dan berasaha dengan hartanya sendir{r).

Sedan8kan a!tsa!r Umar disebutkan Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu
Sa'ad secara "¢usfrct/ dari Haritsah bin Mudharrib, dia berkata: Umar
berkata, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah
seperti  posisi  orang  yang  mengurus  anck  yatim.  Apabila  aku  tidak
but`in  mcka  aku  meninggalkannya  dan  jika  aku  butuh  maka  aku
makan darinya dengan cara yang maknif." Scz#ad riwayat ini sfec]foJ.¢.

AI Karabisi meriwaya.tkan dengan scz#czc7 yang sfeczfa!.fe  dari AI

Ahnaf,  dia berkata,  "Kami  berada di pintu Umar ~1alu  disebutkan
kisah yang terdapat di dalamnya-Umar berkata, `Aku mengabarkan
kepadamu    apa    yang    aku    halalkan;    apa    yang    aku    gunakan
melaksanakan  haji  dan  umrch,  pakaianku  adalah musiin. dingin  dan

panas,  mckanan  pokokku  seperti  makanan  pokok  laki-laki  Quraisy
bukan dari tingkat elit dan bukan pula tingkat rendahan." Sedan8kan
Imam Asy-Syafi'i memberi keringanan mengambil upali jabatan dan
begitu juga kebanyakan  ahli  ilmu.  Diriwayatkan dari  Ahmad,  "Aku
tidak  begitu   menyukainya.   Jika  dia   seorang   yang   miskin  maka
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pekeriaannya dinilai saperi wali anck yatim." Kemudian para ulana
sapakat tidak boleh menyewa sescorang untuk jabatan itu.

}* F31 'ti\, (Putra saudara perempaun Namir). Narnir ndalah
seorang sahabat yang masyhur. Dia telah disebutkan berulang kali dan

yang paling dekat adalah pada pinbahasan tentang A%d%d Qukunan-
hukuman yang telah ditentukan). Dia pemah bertemu dengan zaman
Nabi SAW selana 6 tahun dan menchafal riwayat darinya. Dia juga
temasuk  sahabat  yang  lebin  a]chir  wafat _dan  yang  teralchir  dari
sahabat   yang ,wafat   di   Madinah.   Hanya   saja   sebagian   sumber
mengatakan bahwa yang teralchir adalch Mahmud bin Ar-Rabi'. dan
sebarian lard mengatakan Mahmud bin Labid.

u5.fi\  +;S  'S  'CJ?}{+  .u`.  (Sesungguhnya  Huwaithib  bin  Abdul

Uzza/.  Dia  adalch  Ibnu  Abi  Qais bin  Abdu  Syams  AI  Qurasvi  AI
Amiri,.  termasuk   pemuka    Quraisy,    masuk    Islam    pada   masa

pembebasan  kota Makkah.  Dia meninggal  di  Madinah taliun  54  H
dalan  usia  120  tahun.  Ia  adalah  salch  scorang  yang  disebut-sebut
secara keseluruhan hidup 60 tahun di nasa jahiliyah dan 60 tahun di
nasa Islam.

•€±==1\ 'ti h\ '=l;a .01 @ahwa Abdullah bin As-Sa 'di). DLa_ndalch

Abdullah bin Waqdan bin Abdu Syans.  Dikatckan nana bapaknya
adalah Umar  dan  Waqdan  adalch  kakeknya.  Terkadang  disebutkan

Qudanah sebagai ganti Waqdan. Abdu Syans adalah Ibnu Abdud bin
Nashr'bin Malik bin Hasl bin Amir. Dia juga berasal dari bani Amir
bin Lu`ai dari Quraisy. Hanya saja dia disebut Ibnu As-Sa'di karena
disusui  di bani Sa'nd.  Abdullch meninggal di Madinali tahun  57 H
setelal  Huwaithib  periwayat  hadits  ini  dari  dia  selama  3  tahun.
Sebagian  mengatakan  bahwa  dia wafat  beta  nasa  khilafah  Umar.
Namun  pendapat  pertarna  lebih  kuat.  Dia  tidck  mcndliki  riwayat
dalam kitab SAa!Az.A B"kftarz. kecuali hadits satu ini dan dinukil imam
Muslim dari riwayat AI-Laits, dari Bukalr bin AI Asyaj, dari Busr bin
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Sa'id, dari lbnu As-Sa'idi. Dia juga diselisihi Amr bin AI Harits dari
Bukair, dia berkata, "Dari Ibnu As-Sa'di", dan inilah yang akurat.

Catatan

Imam Muslim meriwayatkan pula hadits ini melalui jalur in
bin AI Harits,  dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, dari Abdullah
bin As-Sa'di, dari Umar, tanpa menyebutkan redaksinya. Namun, dia
mengalihkan  kepada  riwayat  Salim  bin  Abdullah  bin  Umar  dari
bapaknya.  Lalu  hilang  dari  Sa#ad-nya  penyebutan  Huwaithib`  bin
Abdul  Uzza  di  antara  As-Sa`ib  dan  Ibnu  As-Sa'di.  AI  Mizzi  telah
melakukan kekeliruan dalan kitab .4/ .4ffera/mengikuti Khalaf dengan
mencantumkan Huwaithib  bin Abdul  Uzza dalam sa#ad di  riwayat
Muslim. Dia mengklaim tercantum dalam riwayatnya `mnu As-Sa'idi'
disertai tambahan huruf a/I/ dan tidak ada yang demikian dalam satu

pun naskah kitab S%czfe!.A Mws/I.7", baik penyebutan Huwaithib atau pun
penanbchan a/I/pada As-Sa'idi.

Nama   Huwaithib   tidak   disebutkan   dalam   s¢#a[d   riwayat
Muslim Abu Ali AI Jiyani, AI Maziri, Iyadh, dan selain mereka. Akan
tetapi ia tercantum dalan riwayat Amr bin AI Harits di  selain kitab
Muslim   seperti   yang  dikutip   oleh  Abu  Nu'aim   dalam  kitab  ,4/
Mz#/ofa%rcz/..   Kemudian  disebutkan  Ibnu  Khuraimah  melalui  jalur
Salamah   dari   Uqail   dari   Ibnu   Syihab,   "As-Sa`ib   menceritakan
kepadaku,    bahwa    Huwaithib    mengabarkan    kepadanya,    bahwa
Abdullah  bin  Sa'ad  bin  Abu  Sarh  mengabarkan  kepadanya",  1alu
disebutkan  redaksi  seperti  tadi.  hi  adalah  kekeliruan  dari. Salanah
seperti yang dikemukckan oleh Ar-Raliawi.

+di ]L*i ir ch€ out Li>i p'i :;;; 3' 'jtii Sdy e :;; i; i,jj 3i
(Bchwa  dia pernah  dating menemui  Umar pada masa  khilafahnya,
maha   Umqu   berkata   kapadanya,    ``Bukankch   telah   diceritakan
kepadakku,  bahoa  engkou memegang  salah  satu tugas  dart urusan
"o##sz.a. "J  Maksudnya,   suatu  jabatan  baik  pemerintahan  maupun
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pengadilan.  Disebutkan  dalan riwayat Busr bin  Sa'id  yang  dikutip
Imam  Muslim,   ¢'L:all   ji   Jii   ¢{ii=~l   (Umar  men%grsz.hat  I.»f%k

me7zgwi4sz. zaha£).  RIwayat ini menjelaskan jabatan yang dimaksud.

3'\1ij.I   /Ga/.I.  pcke7/..aanJ. ` Bila   dikatakan   ¢/   '#ma;aA   maka

maksudnya adalah upch dari suatu pckeljaan.  Tetapi bila disebut a/
ama/CZA maka maksudnya adalah peke¢ aan itu sendiri.

':±fr,.>   J\.  'J..i  G  (Apa     yang  engkou  inginkan  kepada  ituD.

Maksudnya, maksudmu menolak upch ini.  I.alu dia menafsirkannya
dengan perkataarmya, qu°` j> isa:p ¢l'\ii 63Zj bi a;Ji3 (Jlfu I.»gz.#

agar gaji pekerjaanku mertyadi sedehah bagi koum muslinimD.

I'J±i3   Llji  d  5;   :`=j£;  rHha  berhaf¢,   ``Ses"#ggrAnyq  afaw

memiliki   beberapa   ehor   unta   dan   budak.")  Ddram  Tivayat   AI
Kasymihani  kata cz 'bzfda7f  diganti menjadi  a ')/efd¢#  yang merapakan
bentuk   janak    dari    kata    a!fz.I.d,    artinya   harta    yang    disimpan.
Penafsirannya telah disebutkan sebelumnya pada pembchasan tentang
zakat. Disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Hibban da\1an kitab .4sA-
Srfea!fez.A  dari  Qabishah  bin Dzu`aib,  bahwa Umar memberi  mnu  As-
Sa'di  1000 dinar. Lalu disebutkan kelanjutan hadits seperti di tempat
ini. Kami meriwayatkan juz ketiga dalam kitab Fczwcz `z.d [4bz. Bafr ,47€-
IVczz.sczbw7~z.  tambahan-tambahan  bagi  jalur  Atha`  AI  Khurasani,  dari

Abdullah bin As-Sa'di, dia berkata,   {jG:3 'Lali S'! JL)6 # jf t;rf
a.:i \rfe vi\  ..':=i{) \€ftyj (Alou datang ;epada Umar lalu dia mengirim

1000  dinar  kepadaku.  Maha  aku  mengembalikannya  dan  berkata,
"4fa¢  fz.cJ¢fr  7#emb#f#faha#7!);cz. '')  Kemudian  disebutkan  juga  redaksi

seperti tadi. Maka dari sini diketahui jumlah upah yang dimaksud.

£\£ij®l   ¢fai!£  rz)z.a  me7%berfu  pemberz.¢#).  Mcksudnyay  harta

yang dibagi-bagikan pemimpin untuk kesejahteraan. Disebutkan juga
dalan riwayat Busr bin Sa'id yang dikutip inam Muslim,   tjg£ df,i
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Ou,ji j± .i=jii I:i 6£f j;ii in3 # &i jf ai i5i3 # j£
(Sesungguhnya  aku  melakukan  satu  pekerjaan  di  masa  Rasulullch
SAW   rna,ha    beliou   memberikan   upah   pekerjaanku,    lalu   aku
mengatakan seperti yang enghau katakanly.

Se rfu,'fu ¢#] 'JSff (Aku berkata, ``Berikanlch kepada orang

y¢#g Jebz.fa a"fwA darz.ha. "/ Dalam riwayat Salim disebutkan,   U: .JJ§6

±\  'J:;+:)  (Aku   berhata,   "Twahai   Rasulullah.I)  sedangfan  reddsi
sisan.ya sana saperti di atas.

?;  31:"  3®;;a  6is  :+iL3  g;i>  &i  j>  :Pi  JC  prabz.  SLIW
bersabda,    "Ambillch    ia    dan   jadikan    sebagiv    hartanm   lalu
bersedehawafe   de#gr##ya. "/   Dalam  riwayat   Salim  bin  Abdullah
disebutkan,   *   3i=45   )i   (4faw   bersedeha#aA   de]!gr"#)/a),   yakni

menggunckan kata `atau'  sebagai ganti  `dan'. Perintah ini bermakna
anjuran menurut pendapat yang sftaAz.A.

Ibnu Baththal berkata,  `Nabi  SAW menyarankan yang lebih
utama  kepada   Umar.   Sebab   meski   Umar   diberi   pahala   karena
mendaliulukan orang lain dari diri sendiri dalam menerima pemberian .
itu, yaitu orang yang lebih butuh darinya, namun mengambil harta itu
untuk    disedekahkan    sendiri    lebih    besar    pahalanya.    Hal    ini
menunjukkan  betapa  besamya  keutanaan  sedekch  setelah  sesuatu
menjadi  harta milik  sendiri,  karena pada  umumnya jiwa cendermg
sangat bakhil dengan harta.

Pj:i;    ::i    /raxpa    mendrmhaha»).    Maksudnya,    tidak
mengajuk'an  diri  kapadanya.  Kalimat  ay7.ia/a  as}t-s)/¢z. `w  artinya  dia
melihat    sesuatu    dari    tempat    ketinggian.    Penjelasannya    sudah
dipapackan pada pembchasan  tentang  zakat  dalan  bab  orang  yang
dibed Allah suatu pemberian tanpa meminta.

J3G  q3 @o#  Jz.daA memz.#£a).  Maksudnya, menuntutnya.  ch-
Nawawi  berkata,  "Di  sini  terdapat  larangan  meminta.  Para  ulama
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sepakat   dalam   masalah   larangan  meminta  tanpa   ada  kebutuhan
mendesak.  Namun mereka berbeda pendapat  tentang  meminta bard
orang  mampu  berusaha.  Pendapat  paling  sAczAz.A  dalam  masalah  ini
adalah haram.  SebaSan lagi mengatakan diperbolehkan dengan tiga
syarat:   yaitu   tidak   menchinakan   dirinya,   tidck   memelas   dalam
meminta,  dan  tidak  menyakiti  orang  yang  diminta.  Apabila  hilang
salah  satu  dari  tiga  syarat  ini  mcka  hukumnya  haram  menurut
kesapakatan.

'¢±ri3'a±±'S16.¥1.')'::13ii(Ambillahiadanjihatidakmahajangan

enghaw  me#gfoam!pha##)/a).  Maksudnya, jika harta  itu tidak  datang
kapadanu  maka  jangan  menuntutnya,  bahkan  tinggalkan.  Maksud
hadits ini bukan larangan mengutamakan orang lain atas diri sendiri.
Bahkan karena menganbilnya dan mensedekahkan sendiri lebih besar

pahalanya.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini adalah keutamaan bagi Umar
dan  pen].elasan  keutamaan,  kezuhudan,   dan  sikap  mengutamakan
orang lain."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  perbuatan  Ibnu  As-Sa'di  juga
selaras dengan pefouatan Umar. Dalam s¢#ad riwayat Az-Zuhri dari
As-Sa`ib terdapat empat sahabat dalan satu deretan,  yaitu As-Sa`ib,
Huwaithib,  Ibnu  As-Sa'di,  dan  Umar.  Hal  ini  sudah  saya  sinyalir
dalam  bab  yang  dimaksud  ketika  membchas  tentang  zakat.   Saya
sebutkan bahwa Muslim meriwayatkan dari Amr bin AI Harits,  dari
Az-Zuhri. Namun perkataan AI Mizzi dalam kitab ,4/ j4ffartz/memberi
asumsi bahwa riwayat Syu'aib dan Amr bin AI Harits tidak memiliki

perbedaan. Padchal sebenamya tidck demikian, karena Huwaithib bin
Abdul Uzza tidak tercantuin dalani riwayat Uinar bin AI Harits yang
dinukil  horn Muslim.  Keinudiin pada kedua hadits  r"ba 'z. riwayat .

yang  dinukil  empat  sahabat  ini  teriadi  tukar  silang  antara  inam
Bukhari  dan  Imam  Muslim.  Imani  Muslim  menukil  riwayat  7"bcz 'z.

yang   dalam   scz#ad-nya   ada   empat   perempuan   secara   lengkap.
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Sementara  Imam  Bukhari  meriwayatkannya  dengan  men8hilangkan
salah satunya seperti yang disebutkan pada bagian awal pembahasan
tentang fitnah. Kemudian inam Bukhari menukil riwayat rmba 'z. yang
dalam s¢#czd-nya ada empat laki-laki secara lengkap. Nanmn Muslim
meriwayatkannya   dengan   mengurangi   salch   satunya.   hi   suatu
kebetulan yang unik.

Sikap   Syu'aib  yang  menyebutkan  Huwaithib  dalam  sa»ad
hadits  itu,  disapakati  pula  oleh  Az-Zubaidi  yang  dikutip  oleh  Am-
Nasa`i,  Sufyan  bin  Uyainch  yang  dikutip  An-Nasa`i,  dan  Ma'mar

yang dikutip AI Humaidi dalaln kitab i4/ Mws#ad, ketiganya dari Az-
Zuhri. An-Nasa`i dan Abu Ali bin As-Sakan menegaskan bchwa As-
Sa`ib tidck mendengamya dari Ibnu As-Sa'di.

An-Nawawi  berkata,  "Kami  meriwayatkan  dari  AI  Hafizh
Abdul Qadir Ar-Rchawi dalam kitab .4r-Rwbcr 'z.ycrz bahwa Az-Zubaidi,
Syu'aib bin Hamzah, Uqail bin Khalid, Yunus bin Yazid, dan Amr bin
AI    Harits    meriwayatkannya    dari    Az-Zuhri,    dengan   menyebut
Huwaithib.  Kemudian  dia  menyebutkan  jalur-jalur  mereka  dengan
s¢#ad-Sa#ad  yang   cukup   panjang.   Diriwayatkan  juga   oleh   An-
Nu'man  bin  Rasyid,  dari  Az-Zuhri  tanpa  menyebutkan  Huwaithib.
Kemudian   teljadi   pefoedaan   pada   Ma'mar;   Ibnu   AI   Mubarak
meriwayatkan  darinya  sama  saperti  An-Nu'man,  sementara  Sufyan
bin Uyainch dan Musa bin A'yun meriwayatkan darinya sama saperti
mayoritas.  Sementara  Abdurrazzak  meriwayatkannya  dari  Ma'mar
tanpa menyebutkan dua periwayat, nanun dia menjadikan riwayat itu
dari As-Sa`ib, dari Umar. Yang benar adalah versi pertama."

Saya     (Ibnu     Hajar)      katakan,      konsekuensinya,      tidak
disebutkannya Huwaithib dari riwayat Muslim merupakan kekeliruan
darinya  atau  dari  gurunya,  karena  penyebutannya  tercantum  dalan
riwayat selainnya saperti yang telch disebutkan sebelumnya.

pr SJS- ..'Jrd 'S±}l ;i::] a)art Az-Zmhri dia berkata,  "Salin
me#cerz.f¢hax  frepczdafu. "/  Ini  dinukil  secara  m¢"LrA"/  saperti  yang
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disebutkan  di  awal  hingga Az-Zuhri.  An-Nasa`i  mchwayatkan dari
Amr bin Manshur, dari Abu AI Yanan (guru Imam Bulchari dalan
riwayat ini), kedua hadits tersebut dengan dua s¢7fad di  atas hingga
Umar. Sementara Imam Muslim, ketika meriwayatkannya dari Yunus,
dari mnu Syihab, mengutipnya sesuai riwayat Salim, dari bapaknya,
1alu diiringinya dengan riwayat Ibnu Syihab, dari As-Sa`ib bin Yazid,
dan  dia  menyebutkan  redaksi  yang  sama  saperti   itu.   Tidck   ada

pefoedaan mencolok di  antara kedua redaksi  itu kecuali kisah Ibnu
As-Sa'di dari Umar, dimana ia tidak dikutip oleh inan Muslim, dan
kecuali juga  apa  yang  saya telah jelaskan.  Imam  Muslin  memberi
tanbahan, #i fa S|{ '¥3 fe ifei JL£ `¥ P i;I 66 ou,i jii ir (oJefr
karena itulah, Ibnu Umar tidck meminta sesuatu kepada seorang pun,
dan tidak pula menolak sesuatu yang diberikan kepadanydy.

Saya  (Ibnu  Hajar)  katckan,  ihi  seeara  umum  sangat  jelas
bchwa mnu Umar tidck menolak pemberian yang syubhat, sementara
telah  disebutkan  bahwa  dia menerima hadich  AI  Mukhtar bin  Abi
Ubaid Ats-Tsaqafi, begitu pula saudara laki-laki Shafiych -istri Ibnu
Umar- binti Abi Ubald. AI Mulchtar menguasal Kufan dan mengusir
para   pembantu    Abdullah    Ibnu    Az-Zubair,    lalu    dia   menjadi
pemimpinnya selana beberapa walthi tanpa mau taat kapada khalifch
tednggi. Dia juga mengambil harta semaunya. Meskipun demikian,
Ibnu  Umar  menerima  hadich  darinya,  dan  alasannya  baliwa  dia
memiliki    hak   peda   baitul   mal    sehingga    tidck   menimbulkan
kemudharatan dengan cara apa pun hak itu sampai kepndanya,  atau
dia  berpendapat  kesalahan  dalan  hal   itu  ditanggung  oleh   yang
mengambil pertama kali, atau orang yang memberi itu memiliki harta
lain secara garis besar serta hak tertentu pada harta itu.

Ketika  tidck  bisa  dipisahkan,  lalu  dia  memberi  kepadanya
secara  suka  rela,  maka  masuk  dalam  cakupan  umum  sabda  Nabi
SAW, 6i;tj *l;:i;i 'Y3 J13L i Jg  Ju.I  li£ * 9ui a ffa" }J¢ng
datang kepadarmu ini  tanpa meminta  dan tidak pula mendambakan
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mczfac    aaebz.//aA/..   Dia    be[pandangan    bahwa    tidak    ada    yang
dikeeualikan darinya kecuali jika benar-benar haran.

Ath-Thabari berkata, `Dalam hadits Umar terdapat dalil yang
menjelaskan   bahwa   siapa   yang   disibukkan   oleh   urusan   kaunl
muslinin,   boleh   mengambil   naflrah   atas   pekeijaarmya,   saperti

pegawai, qadhi, penganbil uped, petugas zckat, dan laimya. Hal ini
ridasarkan  pnda  perbuntan  Rasulullah  SAW  yang  memberi  upah
kapada Umar atas pekejaamya."

Ibnu AI Manayyar menyebudran bahwa Zald bin Tsabit biasa
mengambil upah  atas pekeriaannya sebagai qadhi.  Ialu Abu Ubaid
berdalil bahwa hal itu dibolehkan berdasalkan ketetapan AIlah bahwa

petugas zakat mendapat barian tertentu atas pekeljaan mereka. Ath-
Thabari  meriwayatkan  pula  dari  sejumlah  ulama  tentang  apakah

pedsa:tann dalarn hadits, 'tilj*) '..i= {Ambillah ia dan jadihan sebagai
Aorf&mw)  dalan  ran8ka  kewajiban  atau  sekedar  anjuran?  Perkara
ketiga, jika penberian itu  dari penguasa tedngri  maka hukumnya
haram,  makruh,  atau  mubah.  Sedan8kan  bila  dari  selaimya  maka
hukurimyamubah."

An-Nawawi berkata, "Yang benar adalah, apabila haram yang
dominan  maka  diharamkan,  demikian pula  apabila penerima  tidak
berhak.   Sedangkan   bila   yang   haran   tidak   domirmn   dan   yang
mengambil  , memiliki    hak   maka   dibolehkan.    Ada   pula    yang
mengatakan   dianjurkan   menerima   pemberian   penguasa   tertingg
namun pemberian yang lain tidak."

Ibnu AI Manayyar bel'kata, `Hadits Ibnu As-Sa'di merupakan
dalil yang jelas membolehkan mengambil upah j.abatan qadhi melalui

jalur benar. "

Ibnu   AI   Baththal   berkata,   `Dalam   hadits   ini   terdapat
keterangan bahwa mengambil hata tanpa memintanya adalah lebih
utana daripeda meninggalkamya kirena temasuk tindakan menyia-
nyiakan harta, sementara menyia-nyiakan harta edalch dilarang."
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Pemyataan  ini  disanggah  oleh  Ibnu  AI  Manayyar bahwa ia
tidak   masuk  kategori   menyia-nviakan   harta   sedikit  pun,   karena
menyia-nyiakan  harta  adalali  pemborosan  bukan  pada  tempatnya,
sementara  meninggalkan  menganbil  pemberian  adalah  tanbahan
harta bagi pemberi, menjauhkan diri dari urLisan dunia, dan perasaan
malu kalau-kalau tidck melaksanckan tugas itu sebagaimana mestinya,
sehingga tidak temasuk menvia-nyiakan harta. Kemudian dia berkata,
"Alasan keutanaan itu, bahwa orang yang mengambil upch akan lebih

tekun dalan pekejaan dan lebih komitmen dibandingkan orang yang
tidak   menganbil   upch.   Disanping   itu,   apabila   seseorang   tidak
menganbil  upah maka  terbetik  dalan  dirinya bahwa pekeljaan  itu
dilakukannya   secara   suka  rela,   mcka  bisa   saja  upayanya  tidck
sungguh-sungguh,  sebab  dia menganggap tidak memiliki ikatan apa

pun. Berbeda dengan orang yang me.nganbil upah, dia akan merasa
bahwa pekelj aaunya adalch wajib, sehingga dia bersungguh-sungguh
melakukannya."

Ibnu  At-Tin  berkata,  "Pada  hadits  ini  terdapat  keterangan
tentang tidak disukal menganbil upch (gaji)  atas pekeriaan  schagai

qadhi bila seseorang berkecukupan. Di dalanmya terdapat dalil yang
jelas-jelas  membolehkan  bersedekah  dengan   sesuatu  yang  belum
dikuasai, jika ia wajib bagi yang bersedekah. Tetapi redaksi,  3°;;a 6ii

* .di:+:ci) (anbillch ia dan jadikan sebagal hartarm lalu bersedekch
de»gr«»);a)  menunjukkan  bahwa  mensedekahkan  harta  itu  teljadi

\

setelah    dikuasai.     Sebab`   haita    bila    dimiliki  '  seseorang    dan
disedekahkannya   dengan   suka   rela   maka   lebih '`-utana   daripada
disedekalikan  sebelum  dikuasai.  Hal  itu  karena  5esuatu  yang  telah
berada   dalam   gengganan   akan   terasa'  lebih u b6rat   dikeluarkan
dibanding harta yang belum berada dalani gengganan. Apakch kedua
kondisi itu sana bad seseorang maka tin8katannya lebih tingri. 0leh
karena  itu,  Nabi  SAW  memerintahkan  Umar  agar  menganibilnya
seraya     menjelaskan     kapadanya     alasan     yang     membolehkan
menj adikannya sebagai harta I.ika dia mau, atau mensedekahkannya."
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Dia bckata, "Sebagian ulama shufi berpendapat bahwa harta
bila  datang  tapa  dininta  lalu  tidak  diterima,  mcka  orang  yang
menolak itu dihuhm dengan tidak akan diberi."

AI Qurthubi dalam kitab 14/ A4lw/%I.in berkata,  "Di sini terdapat
celaan meminpikan apa yang ada pada orang-orang yang kaya serta
mendanbakan  kelebihannya   dan  mengambiinya   dari   mereka.   Ia
adalal kondisi tercela yang menunjukkan sikap rakus terhadap dunia
dan anbisi untuk bemegah-megah. 01eh sebab itu, pembawa syariat
melarang menganbil dalan kondisi saperti itu untuk meredam nafsu
dan menyelisihi keinginannya. "

18. Orang yang Menetapkan Keputusan dan Member]akukan
Li'ari Di Masjid

S#,3a;3
EEE

®,

tell ,ql' c,T 1,A-i

.i3 ,4fa &i i; 'jfi ,i ap * #$3
c5fe ol3; ufa;3 c±=j.I i *` i; ui;i

ir Crjci ,*}1 ± ,e\;i:;; jJf i; :JIJ33 ;;=j®l 'e6~J .,?®1 fry
-_,

.J2|''
Umar mcherlakukan li'an di mimbar Nchi  SAW.  Syuraih,

Sya'bi,  dan  Yalya  bin  Ya'mar  menetapkan  kqutusan  di  masjid.
Sementara  Marwan  menetapkan  kaputusan  atas  Zaid  bin  Tsabit
dengan  sumpal  di  sisi  mimbar.  AI  Hasan  dan  Zuraral  bin  Aufa
menetapkan kquti)sam di Rahabah di luar mas].id.

'j}f ;;:i£ :rif i;I uij i;;S^=j°l tj*  :J15' ,lil Lrf: J;1 if
-,

.ca;
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7165.   Dari`   Sahal   bin   Sa'ad,   dia. berkata,   .`Aku   pemch
menyaksikan  dua  orang  yang  melakukan  li'an  saat  aku berusia  15
tahun, lalu keduanya dipisahkan."

&i jfa 9#i j! ;cr ji£9fyi de ;\i; Oof ;isL

j Gas 9flj .k; 33i;I a ife3 ir;
•ine uiJ pro,

E1

7166. Dari Sahal (saud;ra bani Sa'idah), bahwa scorang laki-
1aki dari kalangan Anshar datang menemui Nabi SAW lalu belkata,
"Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mendapati istrinya

bersama laki-laki lain, apakah dia membunuhnya?" Kenudian mereka
saling melaknat di masjid sedang aku menyaksikan.

Keteram!an Hadits:

a3ab orang yang menetapkan keputusan dan memberlckukan
/z. 'a» dz. mac/.j®. Maksudnya, menggunakan may.id intuk hal-hal yang
berfutan dengan kedua urusan tersebut Tetapi mun8kin juga ia hanya
berkaitan  dengan  masalch  men6tapkan  keputusan  karena  masalah
saling melaknat sudah masuk cakupamya. Maksud `inemberlakukann
li ' an", adalal memutuskan pelaksanann hukum saling melalmat antara
sapasang   suami-istri.   Tidck   dipersyarathan  harus   dilakukan   oleh
hakin itu sendiri.

';i:A;) ±±S ^drl  J=p ';S\  ;;± J3g ':;i ';:jY) (Umar memberlakukan

/z. 'a»  dz. mz.mbczr Ivndz. £4W?.  hi merupakan dasar paling kuat untuk
membolehkan  li'an  di  mapjid.  IIanya  saja  Umar  men9khususkan
mimbar karena  dia melihat bahwa bersumpah  di  sisi  mimbar  lebih
berat  resikonya.  Sebelumnya  telah  disebutkan pula  riwayat  tentang
bersumpah di  sisi mimbar dari Jal>ir,   gj=p  'L:g  ®Libe' fy  prfd¢k ho/eA
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bersefmpaA dz. sisz. mz."ba7fuJ. Maka dapat disinpulkan bahwa betapa
berat  bersumpah  di  tempat  tertentu.  Lalu  mereka  menganalogikan
waktu kapadanya.

giv 'L:e  +;€±h. i+fe  S *b j3 'Oxf}  :±) (Mo[rvan menberi
keputusan  atas  Zald  bin  Tsabit  untuk bersumpah  di  sisi  mimbar).
Dalam riwayat AI Kasymihani disebutkan, ,=]®1 j> (Dz. afus mz.mhar).

Ini  adalah  penggalan  atsar  sebelumnya  pada  pembahasan  tentang
kesqksian. Di tempat itu saya telah sebutkan mereka yang menukilnya
secara maz"Aef/.  Ini juga terdapat dalam kitab A/ A4in4/afAfAa ` dengan
redaksi,  j=SJ.I  j>    (Dz. afzzs mz.mbar)  sama saperti  dalam riwayat AI

Kasymihani.

+?=±3\S':;±±'tiS{)`pe\').&+Ssb(Syuraih,Sya'bi,dan
Yakya bin Ya'mar menetapka; kaputusan di masjid).  Atsar Syuralh
dinukil  secara mazA§ft"/ oleh Ibnu Abi  Syaibah dan Muhammad bin
Sa'rd  melalui  Ismail  bin  Abi  Khalid,  dia  berkata,  "Aku  melihat
Syuraih menetapkan kaputusan (menjatuhkan vonis) di masjid dan dia
memakai mantel terbuat dari sutra dan bulu."

Abdurrarzaq  berkata,  "Ma'mar memberitakan  kapada kani,
dari  AI  Hakan  bin  Utaibch,  bahwa  dia  pemch  melihat  Syuraih
menetapkan kaputusan di masjid."

Sedan8kan atsar Asy-Sya'bi  dinukil  Sa'id bin Abdurrahman
AI Makhzumi secara m¢z4sAzf/ dalam kitab /czmz. ' SzfLS;a# dari Abdullah
bin , Syubrunah,   "Aku   melihat   Asy-Sya'bi   mencanbuk   scorang
Yahudi   di   suatu   desa   di   masjid."  Demikian  pula   diriwayatkan
Abdurrazzap dari Sufyan.

Adapun  atsar  Yahya  bin  Ya'mar  telah  dinukil  Ibnu  Abi
Syaibch  secara  maus¢w/  dari  Abdurahman  bin  Qais,  dia  berkata,
"Aku melihat Yahya bin Ya'mar menetapkan keputusan di masjid."

AI Karabisi meriwayatkan dalam kitab i4dab j4/ g¢drfecI, dari Abu Az-
Zinad, dia berkata:  a=J3 fp p; * p{i +i; p; i{ j{i3 *1;;; i; 1;; b6
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&1j£&1J*3}±*j6}±±£:}:+Pet.+:a;Ji±:a;3ai3:£J;:L#3
';I:.;) $3 (Sa'ad'bin lbrahim, A;bu 8:; bin Muhanmad bin Amr bin

Hazm  dan  anaknya,  serta  Muhammad bin  Mush'ab  bin  Syurahoil,
menetaphan keputusan di mdyid Rasulullah SAW). Hal trfu disehaflcan

pula oleh sejumlali periwayat laimya.

Ttiloi  de  Gj6  xi}t  ¢  9`±±i'  ui3i  }i  33i353  :+=joi  66'3

(Biasan;a AI Hasan'dan Zurar;h bin Arfe menetapkan keputusan di
Rahabah   di   luar  masjid).  Kalfa  rahabah  ahal:ch  bangirmn  yang
terdapat  di  dapan  pintu  masjid  tapi  tidck  terpisch  dari  masjid.  Ini
kemudian    disebut    rahabali    masjid,    namun    teljadi    pelbedaan
tentangnya.   Pendapat  yang  paling  kuat,  hukumnya  sama  dengan
masjid sehingga boleh untuk tempat i'tikaf dan segala sesuatu yang
dipersyaratkan bagi masjid. Tetapi bila raA¢baA terpisali dari masjid
maka tidak memiliki hukum masjid.  Sedan8kan RaAbaA adalah kota
terkenal.

Perkara  yang  tampak   dari   seluruh  atsar-atsar  ini  bahwa
mcksud  raAczhafr  di  sini  adalah.  raAabaA  yang  dinisbatkan  kapada
masjid. Ibnu Abi Syaibal meriwayatkan dari AI Mutsanna bin Sa'id,
dia t]erkata: pr°l d 9`;3ai€ j3i dr° i;1333 ;;iJ°l tjj; (4fu "e/i.fr¢f j4/

Hasan dan ;urara; bin Aufa menctapkan keputusan di mdyid).  AI
Karabisi meriwayatkan pula dalam kitab ,4dab 4/ g¢dfaa melalui jalur
lain bahwa AI Hasan dan Zurarah serta lyas bin Muawiyal jika masuk
masjid untuk menetapkan keputusan, maka mereka biasa shalat dua
rakaat sebelum duduk.

Selanjutnya  Imani  Bukhari  menyebutkan  hadits  Schal  bin
Sa'ad tentang kisch sapasang suani-istri yang melakukan li'an. Hadits
ini dia kutip secara rin8kas melalui duajalur, yaitu:

Perfumrty jalur Sufyan -yakni Ibnu Uyainch-, dia berkata:
Az-Zuhri   berkata,   }i:.   4:   j€L   tF   (Darz.   Sa!A/   6z.#   Sa'ad),   lalu

disebutkan secara ringkas dengan redcksi,   {ri£ J!l uij ®={PS^£ij®l tJ:l{£

FATHUL BAARI - 533



•L±£± '5j 'Z= '-i:;=± (Aha menyaksikan dua orang melakukan li'an dan

aku  berusia   15   tahan,  lalac  dipischkan  antara  kedun:nydy.  T"an
Bukhari telah mengutip hadits ini pada pembahasan tentang /z. 'a7f clap

pelajaran-pelajaran telah diuraikan di tempat itu.

]Eied«q jalur  Ibnu  Juraij,  Ibnu  Syihab  -yalmi  Az-Zuhri-
mengabarkan kepadaku.  Setelah  itu  disebutkan  secara  rin8kas  pula
dengan redaksi, ;4 j\:4;fyl de S^+3 bi (Sesw#ggrft#)/a seortz#g /aft.-Jafu.

dr»- ha/angrzn ausAar drfa»g),  lalu disebutkan hingga redaksi,   ii±;.i

±±±}1   i   l:±fy±   (Apakah   dia   membunuhnya.   Maka   kedunnya
medAndar»  /I.'an  dz.  mac/.z.d).  Hadits  ini  telah  disebutkan  di  tenpat
tersebut.

Ibnu    Baththal    berkata,    "Sekelompok    ulana    menyukai
menetapkan kaputusan  di  masjid.  Imam  Malik berkata,  `Itu  ndalah
uruLsan  sejak  dahulu'.  Kareria  di  tempat  itu  qadhi  mudah  ditemui

perempuan dan orang-orang yang lemah. Apabila dilakukan di rumah
qadhi, maka tidak semua orang mampu menemuinya. Denikian pula
pendapat   Ahmad   dan    Ishaq,    tetapi    sekelompok   ulama   tidak
menyukainya. Umar bin Abdil Aziz mengirim surat kepeda AI Qasim
bin Abdurralman agar tidak menetapkan kaputusan di masjid, karena
clan  drtang  kapadanu  perempuan  yang  sedang  haid  dan  orang
musyrik.„

Asy-Syafi'i berkata, "Aku lebih menyukai bila pengadilan itu
dilakukan di selain masjid karena alasan tersebut."

AI   Karabisi   berkata,   "Sebagian   ulana   tidck   menyukal
menjatuhkan  vonis  di  masjid,  karena  bisa  saja  perkara  itu  teriadi
antara orang muslin den orang musyrik, sehingga si. mus)rik masuk
ke dalan masjid.  Sementara hukum  musyrik masuk masjid  adalah
malm]h.  Akan  tetapi  kaum  salaf senantiasa  menetapkan  hukum  di
masjid Rasulullch SAW dan selainnya."
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Kemudian dia mengutip dalani hal itu atsar-a!tsar yang sangat
banyak.  Ibnu Baththal berkata,  `Hadits  Sahal bin  Sa'ad merupakan
dalil  yang  membolehkan.  Meski  yang  lebih  utana  adalah  menjaga
masjid (dari hal-hal yang disebutkan)."

hoam Malik berkata,  "Changrorang salaf duduk di pelataran
masjid,  balk  di  tempat pelaksanaan  shalat jenazah,  atau  di rchabah

pemukiman Marwan.  Aku menyukai hal itu di berbagal negeri  agar
bisa  sanipai  kepada  qadhi  Yahudi,  Nasrani,  perempuan  haid,  dan
orang yang lemah. Iajuga lebih dekat kapada sikap tawadhu' ."

Ibnu AI Manayyar berkata, `Rahabch masjid memiliki hukum
yang  sama  dengan  masjid  keeuali  bila  terpisal  dari  masjid.  Yang
tampak bchwa ia terpisah darinya. Mun8hin juga scorang qadhi duduk
di  rchabch  yang  menyatu  dengan  masjid  dan  orang-orang  yang
bersengketa duduk di luaniya atau di rchabch yang terpisah. Seckan-
akan  tabiin  tersebut  berpendapat  bahwa  rahabah  tidak  memiliki
hukum  saped  masjid  meskipun  menyatu  dengan.  masjid.  Dalam
masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Di kalangan
ulama  madzhab  Syafi'i  -sehubungan  hukum  rchabal  masjid-
dinukil   perbedaan   tentang   definisinya.   Meski   mereka   sapakat
menyatakan  sahnya shalat di  rahabah yang menyatu dengan masjid
mengikuti shalat orang yang ada di dalam masjid."

Dia berkata,  "Perbedaan  antara  Aarz.I.in  dan  ntzAabaA  adalch,
setiap  masjid  memilihi  Aarz.I.in  dan. tidak  setiap  masjid  meniliki
raAabaA.  Masjid  yang  di  daparmya  terdapat  bangunan  maka ' itulah
raAabaA  dan  ia  memiliki  hukum  masjid.  Sedan8kan  Aarz.I.in  ndalah

yang  mengelilinS  raAahaA  ini  dan  sekaligus  mengelilingi  masjid.
Apal>ila  tembok  masjid  mengelilind  semua  bangunan  itu  maka  ia
adalal   masjid    tanpa   roAahafa,   .tetapi    memiliki    Aarz.i.in    seperti

perunahan."
Nanun,  dia tidak membahas  apabila dibuat bangunan  yang

telpisch  dari  masjid.   Apakah  ia  rafaabaA  yang  memiliki  hukum
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masjid? Begitu pula apabila di antara tembok dengan masjid terdapat
lokasi dimana shalatnya makmum di tempat tersebut adalah tidak sch,

apakch juga memiliki hukum masjid? Yang tampak, setiap salah satu
dari keduanya meniliki hukum masjid, maka sah shalat dan i'tikaf di
tempat tersebut. Naniun terkadang dipisahkan antara hukum rtzAabaA
dengan  masjid  dalam  hal  bermaln-main  atau  yang  sepertinya.  Ia
diperbolehkan  di  rtzAab&A  dan  tidak  diperkenankan  dalan  masjid.
Meski raAaboA memiliki hukum masjid sebagai tempat shalat.

inan Malik mchwayatkan dalam kitab ,4/ MzmafAfAa ` dari

jalur  Salim  bin  Abdullah  bin  Umar,  dia  berkata,  "Umar  pemah
membangun raAabaA di samping masjid, lalu menanainya a/, bafAAa `.
Sehingga  dia biasa berkata,  `Barangsiapa ingin bermain-main,  atau
melantunkan  .syalr,   atau  mengeraskan  suara,  maka  datanglch  ke
rahabah inr ."

19. Orang yang Menefapkan Hukum di Masjid kemudian Ketika
Sampai Walrfu Penegakan Hukuman Diperintahkan untuk

Ke]uar dari Masjid, dan Hukuman Dilaksanakan

•:fr` '# i; JL."j .*J*3 .qu.I ir :Cr,ii :# 'jj3
Umar  berkata,   `Keluarkanlch  dia  dari  masjid."  Lalu  dia

memukulnya. Ihisebutkan pula dari Ali yang serupa dengarmya.

u2 $3 i3 9S &i i; &i ]ji; Ji; d-rf :]j :£3 di if
i¢ us .ii£ ;,ffj .i+f3 d€!  .&i 'jjL; ,: :'ja;f :,sL6: cquo,

•:jli;i * lj5;I :'Jj .'y :Jj .;jgr air :Jj .tirjf *J` j£
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7167.   Dari   Abu  Huralrah,   dia  berkata,   "Seorang  laki-1aki
datang menemui Rasulullch SAW saat beliau berada di masjid.  Dia
kemudian memanggil beliau lalu berkata, "Wahal Rasulullah, sungguh
aku telch berzina." Beliau lantas belpaling darinya. Ketika oiang itu
memberi  kesaksian  atas  dirinya  empat  kali  maka  beliau  bertanya,
"4pahaA  e»ghaw  gz./a? "  Dia  menjawab,  `Tidak."  Beliau  bersabda,
"Bawalah orang wi dan rdyamlch."

ife tJi :]j a, # i; 1Cr\,

3j,.+'G.i.y^ rfe i; 'jf 3
Cr
+,,,,J-J

* jag :pq± i;, Jj
L,J; :,3J .jar.t i=J

I+,,a,i3#&,j='#,L£J,Cr¥,ii
7168. Ibnu Svihab berkata: Chang yang mendengar dad Jatir

bin  Abdullah  mengabarkan  kapadaku,  dia berkata,  "Aku  temasuk
orang yang merajanmya di mushalla."

Diriwayatkan juga olch Yunus dan Ma'mar serta mnu ]uralj,
dari Az-Zuhri, dari Abu Salamch, dari Jabir, dari Nabi SAW, tentang
rajan.

Keteranf!an Hadits :

(Bab  orang  yang  menetapkan  hukum  di  mdyid  keirndian
ketika sampal waktu penegakan hakunan diperintchkan untuk keluar
dari masifid, dan hukuman dilaksanahan). Sedfan-ck;an T"arn Bnddrari
ingin   menjelaskan   melalui   judul   bat   ihi,   orang   yang   hanya
membolehkan menetapkan hukum di mastid jika tidak mengganggu
orangrorang yang ada di mastid alau tidak meninbulkan kekurangan
bari ma§jid saperti mengotorinya.

63* # af  ffo  lat"j293  ,+±=it be  3Gj>i #  J63 „n.ar
berkata,   "Keluerhanlah  dia  dart  mdyid".  Ialu  dia  memukulnya.
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Disebutkan  juga  dari  Ali  yang  serupa  dengannya).  Atsar  U"ar
disebutkan secara »!ausAzf/ oleh Ibnu Abi Syalbah dan Abdurrazzaq,
kedunya dari jalur Thariq bin S)thab, dia berkata,  +jha°i }! ;;i ;g
'oti.;:p\.*±=;±3+'c'.&j;1..'Jife.i>SS±:}(DihadaphankepadaUmar

bin  AI  Kndthihab  seorang  lcki-laki  yang  melanggar  had.  Umar
berkata,  ``Keluarkanlah  dia  dart  mdyid  kemudian  pukullah  dia.'T)
Sdrnad   riwayat   ini   sesuai   kriteria   Imam   Bulchari   den   Muslim.
Sedan8kan atsar Ali dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah seeara mazrsAef/
dari jalur Ibnu Ma'qil, bahwa seorang laki-1ald datang kapada Ali, 1alu
befoisik kapadanya, malra dia berkata, "Wahai Qanbar, keluarkan dia
dari masjid dan tegaldrm hukuman atasnya." Namun di dalan sa»nd-
nya terdapat periwayat yang masih dipchincan8kan.

Kemudian ham Bukhari menyebutlcan hadits Abu Huralrch
tentang kisah orang yang mengaku berzina maka Nabi SAW berpaling
darinya. Dalam riwayat ini disebutkan,   * I:,ae3l  :J6 ,S  :'j6 ?6:,a a+{f
'T$5:)i a ¢Nabi SAW bertonya, ``Apakch enghau gila? " Dia menjowab.

"Tidiidck"  Beliru  bersabda.  "Ba:walah  din  dan  rtyamlah.")  Baigivn

ihilah yang dinaksudkan dari ].udul bab. Akan tetapi ini tidak selanat
dari hitikan karina rajam butuh kapada perkara lain yaitu lubang dan
lainnya  berupa  hal-hal  yang  tidak  munglrin  dilaksanakan  dalam
masjid.  Sehingga pchuatan beliau meninggalkan pelaksanaan rajam
di masjid tidak bckonsekuensi meninggalkan pelaksanaan hukuman
lainnya di masjid. Penjelasan hndits ini sudeh disebutkan dalan bab
rajam bagi  orang yang pemah menikah,  pada pembahasan  tentang
AeJde/d QLukuman yang telah ditentukan).

tf i .S '-i:1±  Sf, of i '€f.!^  rfe  i+ 'dr] 'jK] 'di 'urffj
(Diriv;;;atkanjugaoleiYunusdanina'm;TsertalbnuJuraljdariAz-
Zuhri,    dari   Abu    Salamah,    dari   Jabir).   Mcksndrryap   "cttek!ha
menyelisihi Uqail dalan menyebut sahabat yang meriwayatkan hadits
ini.  Karena Uqail mengutip hadits  itu dari  Abu Salamah,  dari  Abu
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Hurairah,danperkataanlbnuSyihal>,t±:&1};>Ji};+€±'J;d;i?i

i:a:1+± 'Z=+i ®;:;;a (Orang yang mendengar  dart  Jabir  bin  Abdullah
mengabarkan kepadaku,  "A]ou termasuk orang yang merajannya di
mz4sAa//a '.')  Sementara mereka itu mengutip hadits  yang dimcksud
semuanya dari Jabir.

Riwayat Ma'riar dinuhil hian Bulthari  secara mazASA%/ pada

pembahasan  tentang  Azfdwd.  Denrikian juga  halnya  dengan  riwayat
Yunus.  Sedangkan  riwayat  lbnu  Jtmij  dinukil  secara  mausAzf/  dan
telah  disitir  sebelumnya  di  tenpat  itu  pula,  dimana  dia  berkata
sesudah riwayat Ma'mar, g:i> i:ai   g~Ji dr.lJ :rJ.; :Jig *' (yw#us da#

Ibnu Jurdy  tidak mengatakan,  ``Dia menshalatinya. ') Pef[I:6ctasan:vaL
telah diuraikan secara detail di tempat tersebut.

Ibnu  Baththal  berkata,  `Pelaksanaan  Affdtfd  di  masjid  telah
dilarang oleh para ulana Kufah, Syafi'i, Al)mad,. dan lshaq. Namun,

• ia diperbolehkan oleh Asy-Sya'bi dan Ibnu Abi  I+aila.  haam Malik
berkata, `Tidak mengapa bila hanya sekadar cinbukan dalam jumlah
yang   sedikit.   Apabila  hukunan   cukup  banyck   mcka   sebaiknya
dilcksanakan  di  luar  masid'.  Perkataan  mereka  yang  mensucikan
masjid  dari  hal-hal  itu _ adalah  lebih  utana.   Sehubungan  dengan
masalah   ini   dinukil   dua   hadits   yang   lemch   tentang   larangan
melaksanckan hukuman di masjid."

Adapun  yang  masyhur  adalch hadits. Makhul  dari  Abu  Ad-
Darda`  dan  Watsilch  ser[a Abu Umamch  yang  diriwayatkan  secara
marfu', °;ZII£S  .+'.I?C=  (±  (Jouhkanlah  anak-anak  kalian  dari

mac/.i.d-7%as/.I.dha/z.a»/,dandidalannyadisebutkan,a+?Ja>3;6!J@a»

menegakhan hukuman-hukuman halian). Hapdits ±ri dhiwa;y&*an Ofch
AI  Baihaqi  dalam  kitab  .4/  KAz./¢rtya?.  Asalnya  diriwayatkan  Ibnu
Majah  dari  hadits  Watsilah  saja  dan  tidak  ada  penyebutan  Azfd#d
namun so7!ad-nya lemah. Ibnu Majch mengutip juga dari hadits Ibnu
Umar secara marfu', &j ifa' a  :,Tdr®I e edff i .J\=ag} @eberapa
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perkara yang tidak patut di masjid;  tidak dijadikan sebagat jalan).
dan di dalamnya disebutkan, 1> £ +:;;ai£ 'Y3 rD&» A"hama# Aad fz.da!fr

dilaksanahandidalamnya).Tctapisanad-nyafugblemaln.

``-t  mnu  AI  Manayyar berkata,  "Orang  tidak  suka  memasukkan

mayit dalam masjid untuk dishalati karena khawatir ada sesuatu yang
keluar darinya sehingga lebih patut melarang pelcksanaan hukuman di
masjid,  karena danh dari  orang yang dicanbuk tidak bisa dijanin
tidak keluar. Sehingga lebih patut lati melarang hukuman mati."

20. Nasehat Imam kepada Orang yang Bersengketa

lil  :J6 ii3 # ^&i j= &i 'jjl; Oof i£ &i 'g>; i:i ii if
-,

®,,,

cJ, 33frjti#i OJf; Oi
f1,,,._€o ir`3.€j!'.Ji£€*€;J`r;+i

.:ojit;; st; `±±, S=.i ;i, 3' :===z: :;; t£;:,i a ;i+` u±:fj ri:;;_,
.joiirife3'&fii9,¢

7169.  Dari  Ummu  Salamch  RA,  bchwa  Rasulullch  SAW
b€:asaloda,    ``Sesungguhnya   aku   hanyalah   manusia,    dan   kalian
mengajukan  sengketa  kepadaku.  Barangkali  sebagian  kanu  lebih
cahap mengemukakan arguneutasinya dibanding yang lain, maha aku
menutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang
aha  tetapkan  un:tuknya  sesuatu  dart  hck  soudaranya,  maha  dia
sebalhaya     tidek     mengambilnya,     karena     sesungguhnya     aha
memberikan sapotong api neraka kapadanya. "

Keterangan Hadits:
•  (Bob nasehat imam kepada orang yang bersengketa). Ddram

bat  ini  inan  Bukhari  menyebutkan  hadits  Ummu  Salamah,    :);}'3
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uaif ir g* giv°i 'o}fi 3i ¢Baranghali  sebagian  kamu lebih
cakap  mengerrmkakan  argunenlasinya  dari  sebagian  yang  lalmo.
Penjelasannya clan disebutkan setelah tujuh bah berikutnya.

21. Kesaksian Di]akukan di Hadapan Hakim dalam Lingkup
Peradi]an Atau sebe]umnya bagi Orang yang Bersengketa

i{:if ji irfyi ,.:.:i  :'j\£; :sifji 5iL9! 3`t:~3 {Ls±iiji i:;:i, ]j3
12

jf fa; '-:i; }' :,Lj> i,: L;i}i #, * J6 :k,fe 'j63 .ar'
ir  ji;  :sffi  ar-JL,i#  :'jri;  .faf  '.9f3  -*+  )i  L€j_  :Li

u! :;; SIS Lisi ]ji; .Ji S}' ::;; 'j6  .'Ljfe  :Jj  .:ed;=j.I

# &i jfa 9jfi 'j¥ faG Sij .c£*; F}i i.IT ti3j' .&i +g
',                                                                                                                                      ,                      ,

iJ # a, j= Sj, .of i-i; 1'3
Jj3 .i?; f,10, ap :;

;8 `t=:Ji lil; iJ
I:* i; ,J#f

•tiJf :iino,

Syuraih sang qadhi ketika dimintal kesaksian oleh sescorang,
mcka   dia   berkata,   "Datanrilch   pemimpin   hingga   aku   bersaksi
untukmu."

Ihimch berkata:  Umar pemah berkata kapeda AbduITahman
bin  Auf,  "Sekiranya  en9kau  melihat  scorang  laki-laki  melakukan

perbuatan  zina  atau  pencurian  dan  en8kau  edalch  peminpin",  dia
berkata, "Mcka kesaksianmu sama dengan kesaksian seorang laki-laki
di  antara  kaum  muslimin."  Dia  berkata,  "En8kau  benar."  Umar
berkata,  "Kalau  bukan  orang-orang  mengatakan  Umar  menambch
ki.tab Allah maka aku akan menuliskan ayat rajam dengan tanganku."
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Ma'iz mengaku di hadapan Nabi SAW telah berzina sebanyak empat
kali,  sehingga beliau memerintahkan merajamnya.  Tidak disebutkan
bahwa Nabi SAW mempersaksikan siapa yang hadir.

Hammad  berkata,  ``Apabila  mengaku  satu  kali  di  hadapan
hakim maka dirajan." AI Hckani berkata, ``Empat kali."

&, j=, &, ]j=,i 'jj :]j :si± ui a.i :S\= c!f i:; }ii: uJi :;

ti£  .rfu  ii;  `as j£ `iff al' i; :# i}f iJ #
L5, ir L:  c'rfe  tL5,fa; iii ;i if c]f j; ig; rfofy
Le kJ Jii;  .*3 # &i j± a,I jji; j! :;i i,+i;
jji 'j\=; .i:; 9;,i6 :]j .c+;g :+i;;; c,ij`i led.i ila i;+ :33:\:j=

I,

&1 J2d:,&i,iLfifilf£'fu:3+;jirf±i9±;;;Sir:,i;
•al,+;J

®ar,.| * `ck
;i:^jJ  ug-  t+j±:;;  ,J:93  u3  f;i;.  u2;  dy  L€¢  tfl±=j°l  Lr+;;  Le

EI

L53T  :TJ  3f €p=^.1;  :cjl:cJ°l jif :j2:;; J63  .:;1:;i I:i:pz=g c;1p\£!

Jj3 +I:ietil
ai`# ;sgiv, ir

j 'e+ e3 t,q u2j: £ri.i #
a

.-,
EELL¢!j  `iij-^+ LfiJ  `*

tji;3i u3 ri ri; :i#; 'jj3 .3sgivi Crf

1J :* 6JJ=T
#i ire `al',

;i±; 'ij±i;.' Out f+i±j, c;=;; i  :;yt=j®l  'Jj3  .la;='
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fee #'3  c9± ;si# ir gr i± .Of
®,

C±   ¢O,i> * `eJ; in;
:+  OL;i  c,ejfai  j  ;S \;\£,.!3  .cAp±:=joi  1:g  ,±j`  3iti, \:*J€
',,

•i;j= 9,if lil  :Jli; :iJ, i3 # a, j= 6j£,
_,

7170. Dari Abu Muhammad mazf/a Abu Qatadah, bahwa Abu

Qatadch  berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda  pada  perang  Hunain,
"Barangsiapa memilihi bukti atas seseorang yang telch dibunwhnya

iraka  dia  memperoleh  rampasan  horbannya  itw."   AImi k!EN"dian
berdiri  untuk  mendapatkan  bukti  atas  sescorang  yang  aku  bunuh.
Tetapi  aku tidak melihat  seorang pun yang bersaksi untukku, mcka
aku     duduk     kembali.     Kemudian     aku     belpandangan     untuk
menceritckannya  kepada  Rasulullali  SAW.  Maka  seorang  laki-lalri

yang  duduk  di  hadapannya berkata,  "Senjata  orang  terbunuh  yang
diceritakamya   ada   padaku."   Beliau   bersabda,    "Re/arha#/aft    I.a
drrz.»);a. "   Abu   Bckar   berkata,   "Sekali-kali  . tidck,   tidaklch   dia
memberikannya  kapada  orang  kecil  dari   Quralsy,   sementara  dia
meninggalkan singa di  antara singa-singa Allah belperang mernbela
AIlch dan Rasul-Nya." Dia berkata, "Rasulullch SAW memerintahkan
agqu diserahkan kapadaku. Maka aku membeli kebun dengan sebagian
harta itu. Itulah harta pertama yang aku dapatkan sebagai modal."

Abdullch berkata dari Al-Laits, `Nabi SAW kemudian berdiri
dan menyerahkannya kapadaku."

Ulana  Hijaz  berkata,   `Hakim  tidak  memutuskan  perkara
berdasarkan  pengetahuannya,  baik  hal  itu  dia  saksikan  pada  masa
memegang j abatan maupun sebelumnya."

Sekiranya pihak yang bersengketa membuat pengakuan di sisi
hakim untuk pihck satunya kapada majlis persidangan, maka hakin
tidck menetapkan kaputusan yang meructkannya -menurut pendapat
sebagian mereka- hingga dipanggil dua orang scksi lalu mengivadiri

pengakuan itu.
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Sebagian ulama Irak berkata, "Apa yang didengar atau dilihat
oleh  qadhi   di   majlis  persidangan   dapat   dijadikan   sebagai   dasar
keputusan. Sedangkan jika di tempat lain, maka tidak boleh dijadikan
sebagai dasar keputusan, kecuali jika ada dua orang scksi."

Sebagian    lagi    mengatakan,    "Qadhi    boleh    memutuskan
berdasarkan hal itu,  karena dia seorang yang dipercaya.  Hanya saja

yang  diinginkan  dari  adanya  saksi  adalah  mengetahui  kebenaran.
Sementara pengctahuan qadhi itu lebih kuat daripada kescksian."

Yang  lain  berkata,  "Qadhi  boleh  memutuskan  berdasarkan

pengetahuannya dalan perkara harta dan tidak pada yang lain."

AI Qasim berkata, `Tidak patut bagi hakim untuk menetapkan
keputusan (vonis) berdasarkan pengetahuarmya atas suatu kasus tanpa

pengetahuan  orang  lan.  Meski  pada dasamya pengetahuannya lebih
kuat  dari  kesaksian  orang  lain.  Hanya  saja  di  sana  rawlan  teljadi
kecurigaan atas dirinya di kalangan kaum muslimin,  sehingga kaum
muslimin  berprasangka  yang  bukan-bukan,  sementara  Nabi  SAW
tidck  menyukai  pras'angka  dan  bersabda,   Ha»)/cz  sa/.a  z.»z.  ado/aA
Shofiyyah'."

.I; ti i±; i;i i3 # &1 uL9 6jfl .Oi JLi L#: €L5P
`,,,

iL¢! :'jri; i±G'jj jiL9fyi ir ,die; *

isT  Lrf:I  Lrf  G+i;  'Jthl

a,:
Jar cca rfu9i

:'Jj  .a)'  `,G`*  :ij
E|

-J
•iife ,d

•fiJ, G3t2

€+L}` i; ui; i; 'ectL!J j± L3i i;lJ ,3LJ i;13 dlr=;i :lJJ
S

.+3 rfe &i j£ 3#i .; i;ji, ir -c;:+ i;i ui;- 'j£ #
7171. Dari Ali bin Husain, bahwa Nabi SAW pemah didatanri

oleh Shafiyah binti Huyay.  Ketika dia kembali mcka beliau beljalan
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bersananya.   Tiba-tiba   lewat  dua  laki-laki  Anshar  dihadapannya.
Beliau kemudian memanggil keduanya dan bersabda,  ``Ses«»ggefAnyar
dz.a ado/aA SAczjfiyaA. " Keduanya berkata, `"cha Suci AIlch." Beliau
bef rsato: ch,    ``Sesungguhnya   syetan   berjalan   pada    aliran   darah
manusia. "

Hadits ini diriwayatkan juga olch Syu'anl), It)nu Musafir, Ibnu
Abi  Atiq,  Ishaq  bin  Yahya,  dari  Az-Zul]ri,  dari  Ali  -yalmi  mnu
Husain-, dari Shafiyah, dari Nabi SAW.

rmerangan Hadits:

Q3ab  kesaksian  yang  dilakukan  di  hadapan  hakin  dalam
lingkup  peradilan  atou  sebelunnya  bagi  orang yang  bersengketdy.
Maksudnya,   apakah   haldm   memenan8kan   orang   yang   bersaksi
tersebut   atas   lawannya  berdasariran  pengetahuan   si   hahim,   atau
hendaknya si hahim memberi kesaksian di hadapan hakim yang lain?
Demikian Imam Bukhari membunt judul bal] dalin bentuk pertanyaan
tanpa ada penegasan hukum karena kuatnya perbedaan.  Meski  alchir
dari  pemyatann belian  menegaskan bchwa+ hakim  tidak menetapkan
hukum berdasarkan pengetahuannya dalam masalah ini.

¢dil .c±~J± 'J63 (Sqfroz.A sa»g gedAz. berfa¢f¢/. Dia adalah mnu
AI Harits yang telah disebutkan.

ou' :L€Zi f irqi ,cj!i} :'jc 63\€£li 3W! 3t.3 pre#.ha ¢de orflng

yang meminta kesaksian darinya, dia berkata. "Datangilch peminpin
a!gar ahaf bisa bersa!farz. t¢7cfofroIA "/ i4ts¢r ini diriwayatkan oleh Sufyan
Ats-Tsauri dalam kitab 4/ /izmz. ' dari Abdullah bin Syubrunali, dari
Asy-sya'bi,diaberkatap;±qi,cri:'Jci.£';i+ed;+?J\={:+k3:Lai
':±fi ':)Si vtr) (Seorang laki-laki mempersaksikan Syuraih, lalu laki-laki

itu  datang bersengketa,  maka  Syurdrh berkata,  `.Datanglah kepada

pemimpin agar aku bersaksi untukmu. ')
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Selain itu, Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah,
dari  Ibnu  Syubrunch,  dia berkata:    c;Ii3  'C+:i3i :;i  b:i  b:  :;gis+},  'l:ji

a,€ liJ q9 .c!:} ;£i :'Jdi c}qi ;a:Li3 tiiii baj ;sap jf a€:iSi
'at  '=14;±i  ®fi')  '±fa\  Fi\  ..'Jfi  (Aku  berkata  kepada  Asy-Sya'bi,  "Wahai

Abu Amr, bagaimana pendapatmu tentang dua laki-laki yang dimintai
kescksian atas sesuatu, lalu salah satunya wafat sedang yang lainnya
menjadi  qadhi?"  Dia  menjowab,   "Syurath  permch  didatangi  olch
seseorang  saat  alca  sedang  duduk  di  tempat  itu,  laha  dia  berkata,
`Datanglch kepada pemimpin dan aha akan berscksi untukmu' . ')

g'! :Gr jf it; J-:i3 }' :,u5£ +i pii}` #, # 'j6 :fa,fe 'J63
(Ikrimah-'berk;ta,   "Umar  berkata  'ke;ada  Abdunahman  'bin  Auf ,.
`Sehiranya  cku  melihat  seorang  laki-laki  melakiikan  pelanggaran

... '. "/  4ts4!r  ini  dinukil  pula  oleh  Ats-Tsauri  secara  maclsfaw/  dari
Abdul  Karim  AI  Jazari,  dari  Ikrimah  dengan  redcksi  yang  sama.
Dalam naskah sumber disebutkan, Ifi 'tl'i3 'cJ:i; }' (Sefafro#}Jo e#gfro#

melihat   sedang   enghau   adalah   seorang   peminpinD,  \alha  ddt;an

j awabannya disebutkan, £l*"i\€£i (*esa!ds}.a#m#). Kemudian disebutkan,
'{==¢:ii (Engkau tepat) sehagai gaati, 'C=±':+:a (Engkau benar).

Ibnu  Abi  Syaibah meriwayatkannya  dari  Syarik,  dari  Abdul
Karim dengan redaksi,  1> jf b`\:J! tJ:;a;iJ dlJ}°1 7i g3pd.I C=± }' '`:.I:i3f

p' Ou,; ± 'ut ]' {tii,i :'j6 tts± ri i€::{£ £ q  :'j6 9rfe a:=j+€ 'i==ff
•:+5$3 ("Bagaimana pendapatmu sehiranya engkou seorang qadhi atau

;all    [pemimpin]     lalu    engkou    melthat    seseorang    melaJwhan

pelanggaran,     apahah    engkau    menegckkan    hakunan    atasnya
berdasarkan apa yang engkou lihati"  Dia berkata,  "Tidak, hingga
tw:rut  menyaksikan  bersanalou  selain  aku."  Dia  berhata,   "Engkou
benar,  jiha  engkou  mengatckan  selain  itu  maha jawabanrrm  tidak
tepat.')
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Saya (Ibnu Hajar) katakan,  disebutkan dari Abu Bakar Ash-
Shiddiq redaksi  serupa dan saya akan menyebutkannya sesudah ini.
Sa#czd  riwayat  ini   m«»gafAz.'  di   antara  Ikrimah  dan  orang  yang
menukil    riwayat    tersebut,    karena    dia    tidak    pemah    bertemu
Abdunahman apalagi Umar. Sehingga ini temasuk tempat yang perlu
diperhatikan  oleh  mereka  yang  teperdaya  oleh  pemyataan  riwayat
met '¢//og  yang  menggunckan  lafazh  tegas  maka  hukumnya  sAczAz.A.
Bahkan wajib membatasi pemyataan itu pada periwayat antara Imain
Bulthari    dan   orang    yang   dia   sebutkan.    Sementana   periwayat
sesudahnya masih perlu ditinj au kembali.

t£,t6; f}I i~FT a;:<r ?i rg g9 ,ie 3i3 }di Jji£ .Di q}' :# ]63

(Umar berkata,  "Kalou bulcan karena mc["sia mengatakan,  `Umar
menambah pada kitab  Allah,  hiscaya  aku akan menulis  ayat rofam
dengcz7€  fedc"  J&78gcz#fa¢ '. "/  Ini  adalah  penggalap  hadits  lain  yang
diriwayatkan Malik dalaln kitab ,4/ A41«wczfAfAa ` dari Yahya bin Sa'id,
dari Sa'id bin. AI Musayyab, dari Umar seperti yang telah disebutkan
sebelumnya   dalan   bab   mengaku   berzina,    ketika   menjelaskan
haditsnya  yang  panjang  sehubungan  dengan  kisch  rajan.  hi  juga
merupakan penggalan kisch pembaiatan Abu Bckar di  Saqifan bani
Sa'idah.

AI  Muhallab berkata,  "Imam Bukhari menguatkan perkataan
Abdurrahman yang disebutkan sebelumnya, dengan perkataan Umar
ini,  bchwa  ada  kesaksian  tentang  ayat  rajan,  dimana  ia  termasuk
bagian dari AI Qur`an, nanun Umar tidck mencantumkannya dalam
AI Qur` an berdasarkan kesaksiannya sendiri. Lalu Umar menerangkan
sebabnya  dengan  perkataannya,   `Sekiranya  tidak  dikatakan  Umar
menanbah kitab Allah'. Artinya, dia menjelaskan bahwa sikapnya itu
dilckukan dalam rangka menutup pintu menuju kerusckan,  agar para
hakim   yang   jahat   tidck   mendapat   jalan   mengklaim   meniliki

pengetahuan terhadap siapa yang mereka hendak vonis.
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•oi fit |'3 i9*| }`6 4^ji u'jlu; *3 ¢ &i j± #i rf£ ¥G Si3

'r;a=.*':api';i:ierfe'^driJ±`#\'(Ma'izmengakudiiisiNabiSAw

telch    melakukan     zina     sebanyck    empat     kali     maha    beliou
memerintahhan  untwk  merajamnya.  Tidak  disebutkan  bchwa  Nabi
SL4 W' "empersadsz.facI#  ora#g )/¢ng  foadl.r/.  Ini  adalah  baSan  hadits

yang disebutkan pada bab  terdahulu.  Ini  telah  dinukil  melalui jalur
mausA«/ dari hadits Abu Bckar disertal kutipan perbedaan pada Abu
Usamali sehubungan dengan nana sahabatnya.

3\i>  'J63  /Hczmmad berfufa[J.  Dia adalah  Ibnu  Abi  Sulaiman

seorang chli fikih Kufch.

a<:i.l`J63f3fGJ°I:I:g3}ji1;;t24prbz./aseseora»gmengrfu
satu kali di sisi hakin maha dirof am.  Dan AI Haham berkata). D+z\
adalah mnu Utalbch, juga seorang ahli fikih Kufin.

&rji /Empaf ha/z.), Mcksudnya, tidak dirajan hingga mengakti

sebanyak  empat  kali,  saped  yang  disebutkan  dalan  hadits  Ma'iz.
mnu  Abi  Syaibah  mengutipnya  secara  maz4sA"/  dari  Syu'bah,  dia
berkata,  ifu°l tj.t.i :J6 I;} :`J6 ?S}3 * l*Jt, |£ F}l pi l'3ei tJ®il

i)+.}'{£jl..'JiECAkupermahbertanyakepadaHanmadteutanglaki-lak}

yang  mengaku  berzina,  berapa  kali  ditolak?"  Dia  berkata,  "Satu
halt."   Dia  berhata,   "Aku  bertanya  kepada  AI  Hakan  maka  dia
berfafa,   `Empaf  ha/I. '. ')  Pembahasan  tentang  itu  sudah  disebutkin
ketika menjelaskan kisah Ma'iz dalan bab-bab rajan.

Kemudian  Imam  Bu]chari  menyebutkan  hadits  Abu  Qatadah
tentang kisch ranpasan  orang  yang  dibunuh  dalam perang  Hunaln.
Penjelasannya  sudah  dipaparkan  secara  detail  di  tempat  tersebut.
Sedangkan  perkataannya  di  tempat  ini,  ab  ap3'6  :Jj  (Dz.a  berhafa,
"Re/czha"  I.a  drrz.#);cz, ')  adalah riwayat mayoritas.  Sementara dalan

riwayat AI Kasymihani disebutkan, ;? (Darz.fu). Kalimat,  &1 JJ:j:..3 i6
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•3\., '®l`stfa  'ai:;)  g5a  ^&\   i:.  (Rasulullah  SAW  kemudian  berdiri  lalu

menye7it7frha»»}Jcz «7!JWAhaf), dalam riwayat selaln Abu Dzar dari selain

AI  Kasymihani  disebutkan  dengan  redaksi,  {jii  (Dz.a  me#gefczA%z.)

sebagai ganti, idi (Dz.a berdz.rz.). Demikian juga dinukil oleh mayoritas

periwayat dari AI Farabri.

Abu  Nu'aim  meriwayatkan  dari  AI  Hasan  bin  Sufyan,  dari

Qutaibah.  Ia dianggap akurat dalan riwayat Qutaibali ini. Dari sana
pula inan Bulchari mengakhirinya dengan redaksi,  cj &1 1:€i d 'J6J

S';  6IS'6  +ill  g;i±  &1  j£  &`  J*3  idi   :Sjjl  (Ub'az.d'#/aA  berhafq
kepqdaha  dari  Al-Lasts,   ``Rasuhallah  SAW  kemudian  berdiri  lalu
me«}JeroAha%»)Ja   Aepadefu. ')   Sementara   dalam   riwayat   Karimah
disebutkan,  +6  ("emerz.#f¢fefa#).  Abdullch  yang  dimcksud  adalah

Ibnu Shalih Abu Shalih. Dia adalah juru tulis A1-Laits. inam Bulchari
menjadikannya     pegangan     dalam     riwayat-riwayat     pendukung.
Sekiranya  riwayat  Qutaibch menggunakan  kata,  idi  (berdz.rz.)  maka

penyebutan riwayat Abdullah bin Shalih akan kehilangan makna.

AI Muhallab berkata, "Perkataamya dalam riwayat Qutaibah,

i±:.3 9:1£ &1 j=p #1 i+ii (Ivabz. SIAW me7zgef¢A#z.), mcksudnya adalch
Abu Qatadah yang membunuh orang itu. Ini adalah kekeliruan. Yang
benar adalch riwayat Abdullah bin Shaleh dengan kata, itij (berdz.rz.).

Sebagian orang telch menolak dalil itu. Pengakuan Ma`iz di hndapan
Nabi SAW, dan kaputusan beliau merajam tanpa saksi dari orang yang
hadir,  dan pemberian rampasan kapada Abu Qatadch, tidck menjadi
dalil  yang  menetapkan  kaputusan  (vonis)  berdasarkan  pengetahuan
hakim,   karena   pengakuan   Ma'iz   kapada   Nabi   SAW   tersebut
berlangsung  di  hadapan  para  sahabat  sebab  sudah  diketahui  Nat)i
SAW tidaklah duduk sendirian. Sehinga beliau tidck butuh kesaksian
mereka   atas   pengakuannya   karena   mereka   telch   mendengamya
langsung. Demiki'an pula halnya dengan kisah Abu Qatadch. "
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Ibnu AI Manayyar berkata, "Tidck ada dalil bada kisah Abu

QatadalL karena makna perkataannya, ai=.3 g;i> &1 i:p #1 +}ii (M!bz.

SAW   mengef¢fawz.),    adalah    mengetahui    pengakuan    orang    yang
bexperkara,  mcka  diputuskan  kasusnya.  Sehingga  ini  menjadi  dalil
bagi  madzhab  (yang membolehkan menetapkan hukum berdasarkan

pengetahuan bila teljadi di majlis persidangan)."

Ulama  lain  berkata,   "Makna  lahir   awal   kisah  bertentang
dengan    bagian    akhimya,    karena    beliau    mensyaratkan    bukti

pembunuhan urfuk mendapatkan ranpasan.  Tetapi kemudian beliau
menyerahkan rampasan itu kapada Abu Qatadah tanpa bukti."

AI  Kamani  menjawab  bchwa  orang  yang  belperkara  telch
merigaku.  Maksudnya,  ini telah menempati posisi bukti.  Disanping
itu,   harta  tersebut   adalah  milik  Rasulullch   SAW,   sehingga   dia
memberikannya kapada siapa saja yang dia man.

`     Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  pandangan  pertana  lebih  tapat.
Bukti   tidak  terbatas  pada  kesaksian,  bahkan   semua  yang  dapat
menyin8kap kcbenaran dinanakan bukti.

qj;i 3i 3¥;`y?  e  Ou,i, :Lp  tin, q±±£ q  *ce.I  :)\apr}.I  jii 'i63

nylarna Hijaz berkata, ``Hakim tidck menetaphan memberi kaputusan
berdasarhan  pengetahuenrrya,  balk  hal  itu  dia  saksikan  di  masa

/.abafa##)/a afaw pw7¢ sebe/cim#)/a. "J Ini adalah pendapat Imam Malik.

Abu Ali AI Karabisi berkata, "Qadhi tidak memberi kaputusan
berdasarkan   apa   yang   dia   ketahui   karena   akan   menimbulkan
kecurigaan, sebab tidak ada janinan bila orang yang bertakwa tidak
mendapat kecurigaan:  Saya kira dia berpegang dengan riwayat Ibnu
Syihab dari Zubaid bin Ash-Shalt yang menyebutkan, `Sesungguhnya
Abu   Bakar   Ash-Shiddiq   berkata,    sekiranya    aku   mendapatkan
seseorang  melakukan  kejahatan  yang  maksud  kategori  Aad  (seperti
mencuri atau berzina) maka aku tidck menegakkan hukuman atasnya
hingga ada orang lain bersamaku'."
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Kemudian  dia  menukilnya  dengan  sa7!nd  yang  sAczAz.A  dari
lbnu   Syihab,   dia  berkata,   "Aku  tak  menduga  haam  Malik  tak
mengetahui  hadits  ini.  Sekiranya seperti  itu halnya berarti  dia telah
mengikuti orang yang paling utama dan bedlmu di antara umat ini."

Saya   (Ibnu   Hajir)   katakan,   munglrin  juga   Imam   Malik
bexpegang dengan ats¢r yang telch disebutkan sebelumnya dari Umar
dan AbdurTahman bin Auf.  Bath mereka yang membolehkan  qadhi
menetapkan  hukum   berdasarkan  pengetahuannya,   kousekuensinya
harus membolehkan hal itu secara mutlalq sehingga bisa saja seorang

qadhi dengan sengaja menjatuhkan hukuman rajam kepada seseorang
yang tidck pemch  diketahui  melakukan kejchatan,  dengan  dalil  dia
melihat orang itu berzina. Atau bisa saja seorang qadhi memisahkan
antara seseorang dengan istrinya dan berdalil dia mendengar laki-1aki
itu menceraikan sang istri. Atau memisahkan antara seseorang dengan
budak perempuannya dan berdalil orang itu telah memerdekakannya.
Apabila pintu ini dibuka, maka setiap qadhi akan mendapatkan untuk
membunuh  musuhnya,   menyatckannya   fasik,   memisahkan   antara
dirinya dengan orang yang dicintainya.

Atas dasar itu maka Asy-Syafi'i berkata, "Kalau bukan karena

para  qadhi  yang jahat,  maka  aku  membolehkan  qadhi  menetapkan
hukum b erdasarkan pengetahuannya. "

Apabila  hal   seperti   itu   bisa   teq.adi   di   masa   awal  maka
bagaimana pula dengan nasa belakangan ini. 01ch karena itu, menjadi
keharusan     menchapus     pendapat     yang     membolehkan     qadhi
menetapkan  kaputusan  berdasarkan  pengetahuannya,  sebab  terlalu
banyak orang yang memegang jabatan qadhi dan tidak dijanin bebas
dari si fat-si fat tersebut.

J3§ g! ±i> g±i q Lf,i ;1±1.I y+;i j 5*; ;iq,oA¥ ;:4;i ji }`3
i3`j!   \2iJja*j   cife\=i!   ¢ifJ   j>   ijpiJ   /Scfu.rflnya   or¢»g  );a»g

bersengketa  mengaku  di  persidangan  bchwa  ada  hak  orang  lain

padanya,  maka `tidak  dijatuhkan  keputusan  yang  memberatkannya,
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menurut pendapat sebagian ulama, hingga dipanggil dua saksi untuk
"e#gfecld!.rz.   pengtzhaa##);a/.    Ibnu    At-Tin   berkata,    "Apa    yang
disebutkan  dari  Umar  dan  Abdunahman  adalali  perkataan  Iman
Malik dan kebanyakan sahabatnya."

Sebagian     sahabat     Ibnu     At-Tin     berkata,     "Diputuskan
berdasarkan  apa  yang  diketahui  hckim  dari  pengakuan  salali  satu

pihak yang bersengketa di sisinya dalani persidangan."

Ibnu  AI  Qasim berkata,  "Asyhab  tidak  memutuskan  hukum
berdasarkan apa yang teljadi padanya dalam persidangan kecuali ada

yang berscksi di hadapannya."

Ibnu  AI  Manayyar  berkata,   "Madzhab  Malik  mengatakan
barangsiapa   menetapkan   keputusan   berdasarkan   pengetahuannya
maka diputuskan menurut yang masyhur, apabila pengetahuannya itu
teljadi  setelch  memulai  persidangan  maka  terdapat  dua  pendapat.
Sedangkan  yang  diakui  di  sisinya  saat persidangan maka  dijadikan

patokan  jika   lawan  perkara  tidak  mengingkarinya,   dan   sebelum
dijatuhkan  vonis.   Sesungguhnya  lbnu  AI  Qasim  berkata,   `Dalam
kondisi  seperti  itu  dia  tidck  menjatuhkan  vonis  kapadanya  nanun
menjadi saksi'. Ibnu Majisyun berkata,  `Boleh menetapkan kaputusan
berdasarkan pengetahuannya'. Dalam madzhab terdapat beberapa sub
masalah yang sangat banyak dalam hal itu."

Selanjutnya  Ibnu  AI  Manayyar  berkata,  "Perkataan  mereka

yang   mengatakan,   `Menjadi   kehamsan   dua  orang   scksi   bersaksi
atasnya  dalam  majlis'   ditakwilkan  dengan  arti  penetapan  hukum
berdasarkan pengakuan,  sebab ia tidck lapas dari keadaan keduanya
menunaikannya  atau  tidak,  bila  menunaikan  maka  butuh  kepada
udzur,   dan  jika  diberi   udzur  butuh  kepada  penetapan,   sehingga

pemasalahannya menj adi berantai. Apabila tidak butuh maka kembali
kapada penetapan hukum berdasarkan pengakuan. Jika keduanya tidak
menunaikan maka sama seperti tidak ada."
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Ulama, lain  menjawab  bahwa  pelajaran  bagi  hal  itu  edalah
menghalangi lawan perkara melakukan pengin9karan.  Sebab bila dia
mengetahui   ada   yang   berscksi   maka   dia  tidak   mengingkarinya
lantaran takut mendapat hukuman. Berdeda apabila dia merasa aman
dari hal tersebut.

ea6e3*d3£tal®Iu+;;jiT33fa+a:pi;?®Ipi:pfJ63
r]rfu,\=±::rS±prrfu.,.¥\.,rfe.*g±(Sebagianpendrduklrakberhata,
``Apa yang dia dengar atou dia tihat dalctm moflis persidangan maha

bisa dyadikan sebagal dasar keputusan, sedangkan yang di selainnya
tidak bisa dyadikan sebagal dasar kaputusan, kecuali ado d:ua saksi
yang  meng*adz.rz. pengrfala»nya. "J  Saya  (Ibnu  Hajar)  katakap  ini
adalah pendapat Abu Hanifch dan ulama-ulama yang mengikutinya.
Mereka disetujui pula oleh Mutharrif, Ibnu AI Majisyun, Asba8h, dan
Sahnun dari madchab Maliki.

Ibm At-Tin berkata, "hilch yang diamalkan, karena ia sesual
dengan  riwayat  Abdumzzaq  melalui  sannd yang sAaAz.A  dari  Ibnu
Sirin, dia berkata, `Seorang laki-lalri mengaku di sisi Syuraih techedap
suatu persoalan, kemudian orang itu menSn8karinya, maka Syuralh
memutuskan  perkara  itu  bendasarkan  pengakuannya'.  Dia  berkata,
`Engkau  menjatuhkan  vonis  kapadaku  tanpa  bukti?'  Dia  berkata,
`Bersaksi   atasmu  putra   saudara  perempuan  bibimu',   maksudnya

dirinya sendiri."

*~¢ #q, p; pig Jj'  :;{± 6#T 'J63 /Sehagja# da!rl. merefa
berkata,  "Bchkan dia boleh menetapkan ha:ham berdasarkan hal itu,
ha7ie7za! dz.a dz.be7`z. *eperccz}Joa!rz. "/   Hanya saja yang dimaksudkan dari

kesaksian  adalah  mengetahui  kebenaran.  Maka  apa  yang  diketchui

qadhi lebih kuat dari pernyataan saksi. hi adalch pendapat Abu Yusuf
dan orang-orang yang mengikutinya serta disetujui oleh Asy-Syafi 'i.

Abu  Ali  AI  Karabisi  berkata,  "Asyisyafi'i  bexpendapat  di
Mesir sebagaimana sampai kapadaku darinya,  `Apabila qadhi adalah
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seorang   yang   adil,   maka   dia   tidck   boleh   menetapkan   hukum
berdasarkan  pengetchuannya  dalan  kasus   Ac¢dwd  dan  tidak  pula

gisA¢sA kecuali apa yang diakui di hadapannya. Namun qadhi boleh
menetapkan  hukum  berdasarkan  pengetahuannya  dalan  setiap  hak

yang  dia  ketahui   sebelum  menjabat   sebagai   qadhi   atau  sesudall
menjabatnya'.  Dia  mengaitkan  hal  itu  dengan  keadaan  qadhi  yang
adil,  sebagai isyarat bahwa terkadang menjabal sebagai qadhi orang

yang tidck adil dengan cara yang tidak benar."

}€±aiS 'J63 /Sebczgz.&« merefac berhato). Maksudnya, para ulana
Irak.

®

u±  ed'Yj +tjJS\  a ch, qri   (Dia balch menetapkan
hukun  berdasarkan  pengetahaannya  dalarn  kasus  harta  dan  tidak
d¢/¢"  hasus  /¢z.##};a/.  Ini  adalah  perkataan  Abu  Hanifch  dan  Abu
Yusuf sebagaimana  dinukil  AI  Karabisi  darinya,  "Apabila  seorang
hakim melihat laki-1ahi berzina quiisalnys-, maka dia tidak boleh
menetapkan hukum berdasarkan pengetahuamya itu, sanpai ada bukti
yang menjadi scksi di sisinya hal itu." ini adalah riwayat dari Ahmad.

Abu    Hanifch   'berkata,    `Menurut    logika,    hakim    boleh
memutuskan  semua perkara  ifu  berdasarkan pengetahuannya.  Akan
tetapi <aku  lebih  memilih  meninggalkan  logika  dan  menggunckan
z'sfz.fts¢#   (menganggap  baik)   agar  qadhi  tidak  menetapkan  hukum
dalam hal itu berdasarkan pengetahuannya. "

Catatan

Para  ulama  sepakat  bchwa  qadhi  tidak  memberi  keputusan
dalam menerima saksi dan menolaknya berdasarkan pengetahuannya
terhadap  saksi  itu,  tentang  cacat  atau  bersih dari  cacat.  Rangkunan

pendapat-pendapat dalam masalah ini  ada tujuh.  Dua pendapat telch
disebutkan sebelumnya dan\ yang ketiga, khusus pada nasa menjabat
sebagai  qadhi.  KeeJxpczJ,  pada saat persidangan.  Ke/I."a,  pada kasus
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hata dan tidak dalani kasus yang lain. Kee»am, sama dengannya dan
dalani  masalah  tuduhan  zina  juga,  dan  ini  dari  sebaSan  ulana
inadzhab Maliki. Kefw/.«A,  dalan segala sesuatu kecuali kasus yang
masuk kategori Aeidrd, dan ini pendapat lmat dalan pandangan ulana
madzhab Syafi 'i.

Ibnu  AI  Arabi  berkata,  "Seorang  hahim  tidak  menetapkan
keputusan   berdasarkan   pengetahuannya.   Dalilnya   menurut   kani
adalah ijma' yang tidak membolehkan bari hakim menctapkan hukum
berdasarkan   pengetahuannya   dalan   masalah   Andnd.   Kenudian
sebaSan ulama madzhab Syafi'i mengemukckan pendapat bani yang
membentenS pandangan mereka, yaltu hckin boleh juga menctapkan
hukum  dalam  masalch  And!fd,  dan  hal  ini  mereka  lakukan  ketika
inereka  menyadari  ijma'  tersebut  menjadi  konsekuensi  kuat  yang
menggoyahkan madchalb mereka. "

Di  sini  dia  kembali  melakukan  kebiasaarmya  yang  terburii-
buru  menukil  adanya  ijma',  padahal  perbedaan  dalan  masalah  itu
cukup masyhur.

in;`fai;riz3fprii,yagq:*d.iJ63/H7gusz.mbe7ifaia,
•.Tidak   patut   bagi   hakin   menetaphan   kaputusan   berdasarkan

pengetoAzfa»nys. "/ Dalan riwayat AI Kasynrihani  disebutkan, v±i£

¢memutus hen hukumty.

•,±   }g  'Of>   ITanpa   disertal   pengetch:uar   orang   lalmo.

Maksudnya,  apabila  dia  sendiri  yang mengetahui  hal  itu tanpa ada
orang lain.  AI  Qasin yang  dimaksudkan  di  sini  awalnya  saya kira
adalah Ibnu Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq (salah scorang
ahli fikih yang tujuh di kota Madinali). Karena bila disebut AI Qasin

pada  pembahasan  masalch  fikih  maka  umumnya  yang  dinaksud
adalah  dirinya. Akan tetapi saya melihat dalan riwayat dari Abu Dzar
bahwa  dia  adalah  AI  Qasim  bin  Abdurrahman  bin  Abdullch  bin
Mds'ud.  Dia inilah yang baru saja disebutkan dalan bab kesaksian
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berdasarkan tulisan. Jika benar demikian berarti dia telah menyelisihi
schabat-schabathya dari ulana Kufin dan menyetujui pendapat para
ulama Madinah dalam masalch ini.

•i€j> 9* fuel :'id3 ini aiL3 rfe &1 ji, #i a} ie3 prczbz. s#w

tidak merryukai prasangka maha beliou bersabda, `` Sesungguhnya dia
adaJafo S%arf;}ryafo. "J Ini adalah penggalan hadits yang clan di§ebutkan
secara   mczwsAzt/  ^sesudahnya.  `Perkataan   inan   Bukhari  pada  jalur
mawsft#/,  "Dari  Ali  bin  AI  Husain",  maksudnya  adalah  Ali  bin  AI
Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia ini dikenal dengan julukan `Zalnal
Abidin,.

a 'd; ::3± iisi *3 g# &1 j± #1 iti tses%#gg"fonya IvaGI.
SAW  didatangi   oleh  Shaftyah   binti   Huyay).  M:a;rNIu:1  bedulm:ya.
riwayat    ini    adalah    in"rs¢/.    0leh   karena   itu,    haam   Bukhari
mengomentarinya dengan perkataannya, "Dan diriwayatkan pula oleh
Syu'aib, Ibnu Musafir, Ibnu Abi Atiq, dan Ishaq bin Yahya, dari Az-
Zuhri,  dari  Ali  -yalmi  mnu  AI  Husain-,  dari  Shafiych",  yakni
mereka nukil  secara m¢%sAz4/.  Dengan demikian riwayat Ibrahin bin
S;'ad  harus \ dipalrami  bchwa  Ali.'bin  AI  Husain  menerimanya  dari
Shafiyyah. Riwayat `serupa telah disebutkan sebelumnya dari Sufyan,
dari Az-Zuhri disertai penjelasan hadits Shafiyyah secara detail dalam

pembahasan  tentang  i'tikaf,  dimana  Imam  Bukhari  mengutipnya  di
tempat itu secara sempuma dan di sini dinukil secara ringkas.

Riwayat Syu' aib -yakni Ibnu Abi Hamzah-yang dimcksud
dikutip   inam  Bukhari   secara  mczc4sA"/  pada  pembahasan  tentang
i'tikaf dan pembchasan tentang adab. Sedangkan riwayat Ibnu Musafir
-yalmi  Abdurrahman bin Khalid bin Musafir AI  Fahmi-  dinukil

juga oleh Imam Bukhari  secara mcz«sAcf/ dalam pembahasan tentang
puasa dan ketetapan seperlima rampasan perang.  Sedan8kan riwayat
mnu  Atiq  -yakni  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Muhammad  bin
Abdunahman   bin   Abi   Bakr   Ash-Shiddiq-   dikutip   oleh   Imam
Bukhari  pada  pembahasan  tentang  i'tikaf,  lalu  dinukil  juga  pada

556 - FATHUL BAARI



pembahasan  adab  bchringan  dengan  riwayat  Syu'aib.  Kenudian
riwayat Ishaq bin Yahya dinukil Adz-Dzuhali seeara mausAw/ dalam
kitab  4z-ZfArty«af.   RIwayat  ini  dinukil  juga  dari  Az-Zuhri  oleh
Ma'mar  dan  teljadi  pelbedaan  atasnya,   apakah  ia  mausAzf/  atau
mursal.

Sebelumnya,    telch   dinukil   hadits    seeara   maz"Azf/   pnda

pembchasan   si fat   Iblis   dari   riwayat   Abdurrazzap   darinya,   dan
disebutkan juga  secara  mqrsa/ pnda pembahasan  tentang  ketetapan
saperlina  rampasan  perang  dari  riwayat  Hisyani  bin  Yusuf,. dari
Ma'mar.  Selaln  itu,  An-Nasa`i  menukilnya  secara  maasAef/ melalui
Musa bin A'yun,  dari  Ma'mar,  den  secara in"rsa/ melalui  Ibnu AI
Mubarak darinya. Beritu pula riwayat iri dinukil secara mazrsA«/ dari
Az-Zuhri  oleh Utsman  bin  Umar bin  Musa' At~Talmi  saperti  yang
dikutip oleh Ibnu Majah dan Abu Awanah dalam kitab 4sA-S#aAz.A,
Abdunahman bin Ishak saperti dikutip Abu Awanah, Husyaim saped
yang dikutip oleh Sa'id bin Manshur, den periwayat lalnnya.

Sisi penetapan dalil dari hadits  Shafiyyah bati mereka yang
tidck memperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan pengetchuan,
bchwa beliau tidck menyukai eta was-was atan bisikan systan yang
terbetik dalam hati kedua sahabat Anshar,  sehingga beliau berupaya
menghilan8kan kecurigaan dari dirinya -padahal beliau seorang yang
ma'shum-menghilan8kan hal serupa dari yang lain lebih ditekankan.
Dalan  bab  orang  yang  menbolehkan  qadhi  membch  kaputusan
berdasarkan  pengetahuannya,  telah  dikemukckan  penjelasan  detail
tentang    dalil    mereka   yang   membolehkan    dan   mereka    yang
melarangnya, sehingga tidak perlu diulanri kembali di tempat ini.
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22. Perintah Wall ketika Mengarahkan Dua Orang Pejabatnya ke
Suatu Tempat agar Sating Menuruti dan Tidak Sa]ing

bertentangan

;:i= i„  i:a a:jj), 'l:=;J  :'JC c!i :==>:,  :'J6 :sJ;df I,: ,ri if
$3 lf;3 cl:;=j€ dy3 llf  :Jl= #.I j; J= i; ;1£3 uj i3

if  :'Ji=   .a.i fe;€L; E*; L€; :ui; j @' Jfa:  .G3dr€3 ci*±
•i'+ ,gr

Lf ri i£ 'a# if g33 'Jj;ti i; J',,
JJ-J-JJ 33,i ,iJ #, ,JjJ

.+3 ,4fe &i j= ¢L5£i u£ 9¢Lf if ,4*f

7172. Dari Sa'id bin Abi Burdah, dia berkata: Aku mendengar
bapalcku berkata: Nabi  SAW pemch mengutus bapakku dan Mu'adz
bin  Jabal  ke  Yaman,  maka  beliau  bersabda,   "fJe„da4Jafa  ha/I.an
berdua  memberi  kemudchan  dan  tidak mempersulit,  berilah  berita
gembira dan tidak membuat orang lari, dan hendaklah kalian berdus
scz/z.7€g  mendwfat#g. "  Abu  Musa  kemudian  berkata  kepada  beliau,
"Sesungguhnya  AI  Bit'u  dibuat  di  negeri  kamj.."  Beliau  bersabda,
" Semua yang memabulckan adalah haram. "

An-Nadhr,  Abu Daud,  Yazid bin Hanm,  dan Waki'  berkata:
Dari  Syu'bah,  dari  Sa'id,  dari  bapalmya,  dari  kakeknya,  dari  Nabi
SAW.

Keterangan Hadits:

(Bah  petintch  walt  ketiha  mengarchkan  dua  pejabatnya  ke
suatu  tempat  agar  saling menuruti  dan  tidak saling bertentangan).
Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Burdah yang befounyi,  {g:h (:j{i
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]£ i; ;ti£3 -;^i# Ui ¢i+ f;i il:.3 g;i> al i:p (Ivabz. SIApr meng«fzfs
bapakku -yakni Abu MuscF dan Mu'adz  bin JabaD. Pefrlnrhiroaraan
tentang hadits  ini  sudah  dipaparkan pada pembahasan tentang dz.)/¢f

(denda pembunuhan)  dan juga di bagian  akhir pembahasan tentang
Paperangan.

rfell   (Hendcklch   ka:rm   berdua   menberi   berita   gembira).
Penjelasannya   sudali   disebutkan   sebelumnya   pada   pembahasan
tentang p ep erangan.

G3\£f3   /Sa/I.ng   meH#"fz.).   Maksudnya,   saling   mendukung

dalam  suatu  kaputusan,  I.angan  berselisih,  karena  sikap  saperti  itu
hanya clan berry.ung pada perselisihan orang-orang yang mengikuti
keduanya. Akibatnya, akan timbul permusuhan dan berlanjut dengan
saling memerangi.  Pedoman  saat` ten.adi perbedaan  adalah  apa yang
disebutkan dalani AI Qur`an dan Surmah, saperti firman Allah dalam
surchAn-Nisaa`ayat59,,Jjl}13}1j;6jij;;Pdij$36€b,i/24pflb#¢

kanu berselisth tentong sest4atu maha kembalikanlch ia kapada AIlah

[AI  Qur`an]  dan  Rasul  [Sunnahnya] ): Pe;[I:jctasar+ tanaltoah:an telltw8
hal ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang belpegang teguh
terhadap AI Qur`an dan Sunnah.

3*{ d;i g!; ±+ a i# * 8JJ 6j36 }i i.j±:i s3ii ife ;:a3t ]6j
a,9:+± Off  all .fe  (Am-Nadhar,  Abu  Doud,  Yazid  bin  Harun,  dan Wahi

berkata:  Dart  Syu'bch,  dari  Sa'id bin Abi Burdch,  dari bapakrrya.
dczrz.  hafrehay¢).  Maksudnya,  diriwayatkan  secara  mausfaw/.  Riwayat
An-Nadhr, Abu Daud, dan Waki' sudah diulas pada akhir pembahasan
tentang paperangan dalam bab penSriman Abu Musa dan Mu'adz ke
Yaman.  Riwayat Yazid bin Harm dinukil secara 7wousA"/ oleh Abu
Awanch dalan kitab ,4sfa-Stia4!.fa dan AI Baihaqi.

Ibnu Baththal  dan lainnya berkata,  "Pada hadits  ini  terdapat
anjuran  agar  saling  mendukung  dalani  hal-hal  yang  mengukuhkan
kecintaan,   kesatuan,   dan   tolong-menolong   dalam   kebenaran.   Di
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dalanmya juga terdapat keterangan yang membolehkan mengan8kat
dua qadhi dalan satu negeri dan masing-masing menganbil wilayah
keljanya.„

Ibnu   AI   iirabi   berkata,   `Nal]i ' SAW   pemch   melibatkan
keduanya  dalan  tugas-tugas  mereka  secara  kolektif.  Sehingga  ini
menjadi    dasar    dibolehkannya    mengan8kat    dun    qadhi    yang
bekeriasana  dalani  tugas-tugas  mereka.  Tetapi  ini  perlu  ditinjau
kembali, karena letak masalah itu edalch bila hukum masing-masing
dari keduanya diterapkan padanya."

Ibnu AI Manayyar berkata, `Kemun8kinan beliau mengan8kat
keduanya untuk bekeijasana dalan memutuskan setiap perkara, dan
mun8kin,   juga    masing-masing    memiliki    kemandirian    dalan
memutuskan perkara yang diajukan padanya,  dan mun8kin masing-
masing  dari  keduanya memilihi  tugas tersendiri,  hanya Allah  lebih.
mengetahui bagainana keadaarmya. "

Ibnu  At-Tin  berkata,  "Seeara  lahir,  kedasana  antara kedua
belah  pihak,  tetapi   disebutkan  dalan  riwayat  lain  bahwa  Peliau
menempatkan masing-masing di daerch tersendiri, dan Yanan saat itu
terbaS menj adi dua daerah."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  inilch  yang  menjadi  pegangan.
Riwayat yang dia sinyalir telah disebutkan pada pembahasan tentang

perang Hunain. Peda pembchasan tentang paperangan disebutkan pula
bahwa apabila masing-masing dari keduanya bedalan melaksanakan
tugasnya maka dia men-guljunri  sahabatnya.  Wilaych keria Mu'adz
adalch  An-Najud  dan  dataran  tinggi  wilaych  Yanan.   Sedangkan
wilayah keria Abu .Musa adalah At-Taha`in serta dataran rendahnya.
Atas  dasar  ini,  beliau  memerintahkan  agar  mereka  berdua  sating
bekeriasama dan tidak berselisih dipahani untuk perkara-perkara yang
membutuhkan keduanya berkumpul ketika memutuskan suatu perkara.
Pengertian inilah yang diisyaratkan Imam Bulchari dalam judul bab.
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Sob; de bdian, &}$3 'Y) Ir)fu (Hendaklah halian berdua saling

me72dctha#g   dcz«  /.¢#gzz%   berse/isz.A/   tidak   mengharuskan   mereka
berdua bekeljasama saperti yang dipahami oleh Ibnu AI Arabi." Dia
berkata pula,  "Ketika mereka bendua b`ekeriasarna,  lalu  sapakat  atas
suatu   hukum   mcka   itulch   yang   diinginkan,   tetapi   bila   belum
menemukan   kata   sepakat  maka  mereka   sebaiknya   diani   hingga
diambil keputusan yang tepat, atan mereka mengajukan persoalan itu
kapada pejabat di atas mereka."

Pelaiaran vang dai)at diambil

1.          Perintah  untuk memudahkan  urusan,  berlaku  lembut  kapada
rakyat,   menjadikan  keimanan   dicintai   oleh   mereka,   tidck
berlaku keras yang berakibat hati rakyat tidak bisa menerima,
terutama sekali mereka yang ban saja masuk Islam, atau orang

yang   mendekati   masa   ¢ch/zJ  di   antara   anak-anak,    agar.
+     keimanan  menancap  lebih  dahulu  dalani  hati   dan  mereka

tefoiasa atasnya.

2.          Manusia  sebaiknya  melatih  dirinya  dalani  beramal.  Apal]ila
keinrinarmya    sungguh-sungguh    maka   jangan    dipersulit,
bahkan sebaiknya dilatih secara bertahap, hih€§i ketika indah
bisa  kousisten  dengan  suatu  amalan  maka  dipindahkan  ke
amalan laln dan diberi tambchan yang lebih besar dari amalan

pertama,  sampai pada tingkat maksimal kemampuarmya,  lalu
tidak  dibebani  lebih  dari  kemampuan  seseorang  agar  tidak
kewalalian.

Anjuran   berkunjung   dan   mch8homati   pengapjung   serta
keutamaan  Mu'adz  dalam  hal  fikih  dibanding  Abu  Musa.
Disebutkan dalam sebuah riwayat,   Ji ill; ?I;fi®13 |S\±j°u; +ZllEi

J;± (Orang paling mengetahai di antara' kanu 'tenta;g yang
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halal   dan   haram   adalah   Mu'adz   bin   JabaD.  Hedi:ts  ini
diriwayatkan oleh At-Timidzi dan lalnnya dari hadits Anas.

23. Hakim Memenuhi Undangan

•i# cI: 3al, life ;ck '+e>f ®is3

Utsman pemah memenuhi undangan budck milik AI Mughirah
bin Syu'bah.

j=ij ,jao, ,,# :i6 *3 # &i ufo 'jfi Lf c51; upi if',,,
•,ofrul,

7173.  Dari  Abu  Musa,  dari  Nabi  SAW,  beliau  besabda,
"Lapaskanlah   beban   orang   sedang   kesusahan   dan   penuhilah

undangan."

Keteram!an Hadits:

a}ab hakim memenuhi undangan). Seeara, `rm:iirr+ lanrdasar\Irya
adalch  cakupan  umum  hadits  dan ` adanya  ancaman  meninggalkan
undangan  dari   sabdanya,   3'ji.33   &1   jai   :lii   i]i51ll   .`rit±'  ?'  *J

a3arangsiapa tidak memenwhi undangan maka dia telah bermaksiat
feTqpadcz4/hafrdcz#Rascf/-^bAq/.Haditsinisudahdijelaskanpadabagfan
alchir penbahasan tentang nikah.

Para ulama berkata,  "Scorang hakin  tidak boleh  memenuhi
undangan orang ter[entu tanpa menyertakan masyarakat yang lalnnya,
kkarena perbuntan ini dapat mengecewakan orang yang tidak dihadiri
undangannya, kecuali bila si hakim memiliki udzur tidak hadir, saperti
melihat  kemungkaran  yang  tidak  mau  dihilan8kan  dari  acara  itu.
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Apabila   banyck   undangan   sehingga   membuatnya   sibuk   untuk
memeriksa perkara  yang  ditugaskan kapadanya,  maka hakim boleh
tidck hadir.

`a;a cA: i]±;ii}, I:Ei '®fe }i 3`± +Gi rf3 Wtsm¢# bz.» 4ffi» fe/aA

memenuhi  undangan  budck milik AI  Mughirch  bin  Syu'bah).  Saya,
belum menemukan keterangan tentang nana budak yang dincksud.
4tsar ini kani riwayathan secara maasA«/ dalan kitab Few `id 14bc(
Muhammad bin Sha 'id den Zavia`id AI Bin wa Ash-Shilah \Earyal Tbun
AI Mubarak secara sAaAz.A hingga Utsman An-Nahdi, `Bahwa Utsman
bin Affan memenuhi undangan seorang budak milik AI Mu8hirah bin
Syu'bah. Dia diundang pada saat puasa, maka dia berkata, `Aku inSn
memenuhi   undangan   orang   yang   mengundang   dan   mendoakan
keberkchan'."

Kemudian Imani Bulchari menyebutkan hadits Abu Musa yang
diriwayatkan melalui Musaddad,  dari Ychya bin Sa'id, dari  Sufyan,
dari Manshur, dari Abu Wa`il.

'Sysu31(Lepashanlahorangyangberadadalankesusahan).

Maksudnya adalah tawanan.

telwl lJ=i3 (Pe##fa!./aft ##dr#grn). Ia adalah penggalan hadits

yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang walimah
dan lainnya dengan redaksi lebih len9kap.

Ibnu Baththal berkata, "Diriway'atkan dari Malik, bahwa qadhi
tidak   pantas   memenuhi   undangan   kecuali   undangan   walimch,
kemudian jika mau  dia bolch mckan  dan jika mau  dia boleh tidck
makan. Tidak makan lebih kami sukai sebab lebih bersih bagi dirinya,
kecuali  bila  undangan  itu  dari  saudara  karena  Allah,  atau  kerabat
dekat,  atau  sahabat  akrab.  Imam Malik tidck menyukai  orang  yang
memiliki  keutamaan  untuk  memenuhi  undangan  setiap  orang  yang
mengundang mereka."
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24. Hadiah Pegawai Pemerintahan

£jfl :}1:=1 :Jj g,T9ful ,{;i j!i Lfff ;3Z a+ Z

t*fe i; *€§i i;I i' JiiJ ,ili dT a stLj ii3

;I,i ,:i;, i, i:, ¢j,, i\ij  J, 6,Jii l1£J ;*j' ,1£ :'Jj i}; \iE
6:r (;;k u£!iJ &n 1,=j -;*®i 13irr i=;;i ;\±~ ]i;_ ,*®i j>

uj rfe it•S ff.®,

Y  g,tti

J, ,1aJ €JJ' ,ia IJi; ,i:!:!lj `i±:i, J?ia', ]u: ,, :]j
I *+i gr:;€ Gi.llJ {fy if ij' Gfa.a :i:g ,£{3 ,4*f ,i;

3f `;kJ

.trf; ]£ fyi :fa;i i;€* Gi;
jf i*; *g., i}; * ;Gr
gJ i`  .#€ :t£ 3f .i,£

I,,

.I;tfu.

:J6 ,{;i df if *i if itry si33 .`c5,i}i \€fa is :'Oi± 'jj

|'3 .df a:;1 LgS ,qi: i; 1:i iji3 ¢u££ L!£;fj 6L`;i a+
•J;;igLgfi,Ji;

•;fa®i p;:ai 3j3tL€ ir ;i3al®i3 cL* :3i±

7174.   Dari  Az-Zuhri,  bahwa  dia  mendengar  Urwah,  Abu
Humald As-Sa'idi mengabarkan kapada kami, dia berkata: Nabi SAW

pemch  menugaskan  seorang  laki-laki  dari  bani  Sa'ad  yang  disebut
Ibnu AI Utaibiyyah,  untuk mengambil  sedekch.  Ketika kembali  dia
berkata, "Ini untuk kanu dan ini dihadiahkan kepadaku." Nabi SAW
kemudian berdiri di atas mimbar -Sufyan berkata pula, "Beliau naik
mimbar"- lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, lantas bersabda,
"Apa unrsan petugas yang kami utus,  dia datang dan berhata,  `Ini
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untulrmu  dan  ini  untukku'.   Mengapa  dia  tidak  dnduk  di  rumah
bapcknya  dan  ibunSa,  lalu  diperhatikan  apakah  dia  diberi  hediah
atou tidak. Demi Dzat yang jiwalou berada di tangan-Nya, tidahich dia
datang membawa sesuatu melainha:n pada Hart Kiamat nanti datang
sambil  membowanya  di  alas  pundaknya,   o[pabila  unla  maka  ia
bersuara,  apabila sapi maha ia menguak,  apabila hambing maha ia
me#gembz.fr. " Setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya hingga
kami     melihat    putih    kedua    ketiaknya,     "4pahafo     czha    sctdcz%
men)/ompaz.ha72. " Tiga kali.

Sufyan  berkata,   "Az-Zuhri  menceritckannya  kepada  kami.
Hisyarn   menanbahkan,   `Dari   bapaknya,   dari   Abu   Humaid,   dia
berkata, "Kedua telingaku mendengar dan kedua matcku melihat, dan
tanyalah Zaid bin Tsabit, bahwa dia pemah mendengar bersanaku". '
Az-Zuhri tidck mengatakan, `Telingaku mendengar'."

Khttwaar  artinya  suara.  Sedan9kan /.ci `czar  berasal  dari  kata
fa!/. `ar«zt7z, artinya suara sapi.

Keterangan Hadits :

Gab   hadiah   para   pegawai   pemerintah).   Indnd  btto   hi
merupakan redaksi  hadits  yang  diriwayatkan  oleh Ahmad  dan  Abu
Awanah  dari  Ychya  bin  Sa'id  AI  Anshari,  dari  Urwah,  dari  Abu
H:urwid secara marf u I, ¢Jj± J\=fi\ 6.\'ife (Hadiah-hadiah para pegawai

pemerz.#/cz¢  czdcz/a!fo  #z.cz7ccI//.   Ini  adalch  riwayat  Ismail  bin  Ayyasy,
dqri Ychya. Ini juga temasuk riwayat Ismail dari orangrorang Hijaz.
Sementara  riwayatnya  yang  berasal  dari  orangrorang  Hijaz  adalah
lemah.  Ada  yang  mengatakan bahwa  dia merin8kasnya  dari  hadits
dalam bab ini saperti yang telch dijelaskan pada pembahasan tentang
hibah ®emberian).  inam Bukhari menyebutkan  di  tempat ini` kisah
Ibnu  AI  Utaibiyyah.  Sebagian  pqujelasannya  sudah  diuraikan  pada

pembahasan tentang hibah,  zakat,  dan meninggalkan tipu daya serta
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shalat  Jum'at.  Sedangkan  perkara  yang  berkaltan  dengan  penipuan
darirampasanperangtelahdiulaspadapembaha;antentangjihad.

±ji}`   ji   rD¢r!.  ,4z-Zwforz).   Telch  disebutkan  pada  bagian

akhimya keterangan yang menunjukkan bchwa Sufyan mendengamya
dari Az-Zuhri. Keterangan dimaksud adalah perkataannya,   :3\±. 'J6
`€S}\ \$3 'XL6 (Suf yan berkata,  ``Az-Zuhri menceritakannya kepade

hal"I.). Dalam riwayat AI Humaidi dalan kitab 4/ A41us7tczd disebutkan
hadits darn Sufyan, S§};}\ \Si=L5- (Az-Zuhri menceritahan kepada kami).

Abu Nu'aim  menceritakannya pula  dari jalumya.  Sementara  dalam
riwayat  AI  Ismaili  dari  Muhammad bin  Manshur,  dari  Sufyan,  dia
becka,fa,  I.\±=j>')  S§}:}\  \:;j±  'a:e±  (Az-Zuhri  menceritakannya  kepada

kami dan kami menghof ;alnydy.
-o'f± '€S.  'dfi  (Bahwa  dia  mendengar  Urwah). Da,lam rivayat

Syu'aib, dari Az-Zuhri, pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar
disebutkan,:3#d;i?i(U7.M/afeme#grb&rfacro*epadrha).

+i  +i  *  it;  *J  ife  &i  jfa  #i  :};i::i  prabl.  sL4w
mempekerjakan seorang lcki-laki dari bani Asad). De;mlkiarL redck!si

yang tercantuni di  tempat  ini.  Ini  memberi  asumsi bahwa huruf sz.»
pada kata  JLi  diberi  harakat /czfric[fa  karena  dinisbatkan  kapada bani

Asad bin Khuzaimah, salah satu suku yang masyhur, atau kepada bani
Asad bin Abdul Uzza salah satu marga di kalangan Quraisy. Padahal
sebenarnya  tidck  demikian.  Hanya  saja  saya  mengatckan  memberi
asumsi karena AI Azdi  senantiasa disertai huruf a/I/ dan /czm  dalam
menggunckan  nana  serta  nasab.  Berbeda  dengan  bani  Asad  yang
tidak  menggunakan   huruf  cz/zJ  dan  /am   dalan  nama.   Kemudian
tercantum dalan riwayat AI Ashili  di  tempat ini,  }:.fyl  +i ir (D¢rz.

bcz#i. 4/ J4sa®.  Tetapi ini tidak menimbulkan kemusykilan bila diberi
harakat sctfr"# pada huruf sz.7!.
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Pada pembahasan tentang Az.bah ®emberian) telch disebutkan
hadits dari Abdullah bin Muhammad AI Ju'fi, dari Sufyan,  ie3 :+liz:pl

Sfu\  'cf   (Beliou  mempekerjakan   seorang  lati-laki   dari   Al` Azd).

Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmed dan AI Humaidi-dalan
kitab 4./ Mus72od, dari Sufyan. Peda salad satu naskah menggunakan
hunif St.»  sebagai  ganti zaiz..  Kenudian  saya menemukan keterangan

yang menghapus  kemusykilan ini jika benar akurat,  yaltu para ahli
nasab menyebutkan di suku AI Azd terdapat marga yang disebut bani
Asad,  mereka  dinisbatkan kapada Asad bin  Syuraik bin  Malik bin
Amr  bin  Malik  bin  Fahm.   Sedan8kan  bani  Fahm  adalch  marga
masyhur dari suku AI Azd. Malka` mun9kin Ibnu AI Utaibiyyah berasal
dari mereka sehingga benar dia disebut dengan AI Azdi dan AI Asdi
atau AI Asadi, dari bani Asad dan bani Azd, atau AI Asd dan. tidak ada
versi  lainnya.  Para ulana menyebutkan pula di  antara mereka yang
dinisbatkan kepada hal itu disertai fas)/dz.d adalah gurLi inan Bukhari.

-a=±h\   '#\,  'ti  'ife.   a)ia   biasa   disebut   Ibnu   AI   Atabiyyah).

Demikian  redaksi  yang  tercantum  dalam  riwayat  Abu  Dzar,  yaitu
dengan harakat/¢ffoafa pada huruf ftamzaft dan fa ` serta harakat frosrclft

pada huruf ba `. Sementara pada catatan kaki disebutkan dengan huruf
/czm  sebagai  ganti  Aamz4A.  Demikian  pula  disebutkan  saperti  versi

pertanra oleh periwayat lalnnya sebagaimana halnya yang tercantum
pada pembahasan tentang hibah ®emberian). Dalam riwayat Muslim,
disebutkan dengan humf /¢" yang diberi harckat/clftiaA kemudian ftz `
diberi haralkat scfha« dan sebagian memberi harakat/afAaA. Kemudian
teljadi perbedaan pada Hisyan bin Urwch dari bapaknya bahwa dia

juga menggunakan huruf /¢m atau AamzaA saperti dalan bab "horn
Melakukan Perhitungan  (audit)  terhadap  Pegawainya", 'tetapi  dalani
riwayat Muslim menggunakan huruf /am.

.Iyadh berkata, "AI Ashili memberi tanda baca dengan tulisan
tangannya di tempat ini menggunckan harakat dAammczA pada huruf
/¢" dan harakat swha" pada huruf fa `. Demikian juga Ibnu As-Sakan
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memberi batasan. Dia berkata, "Inilch yang benar." Pendapat serupa

juga dikenukakan oleh Ibnu As-Sam'ani, .yaitu mnu Al-Lutabiyyah.
Pada pembahasan yang lalu sudali disebutkan bahwa nananya adalali
Abdullch,  dan  Al-Lutabiyyah  adalah  gelar  ibunya,  sementara kami
belum menemukan keterangan tentang nanlanya.

¢1=p   j>   tHf¢S  sedehaA/.   Pada  pembahasan  tentang  hibah

®emberian)  disebutkan  dengan redaksi,    3j'J:all  j£.  Demikian juga
dalani riwayat  inam  Muslim.  Sementara pada pembahasan tentang
zakat  telah  disebutkan  dengan jelas  orang  yang  ditugaskan  kapada
mereka.

J, €*i  li£3  azl'  lii  :J6  i,Jj  \iii  prefz-ha  d¢f¢»g,  m¢ha  dz.¢
berkata,  "Ini  untuk  kamu  dan  ini  dihadiahkan  kepadaku.") Dalam
riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikutip haan Muslim disebutkan,

d Lj:*i i;;,Lti 9j£3 *'e lie :Jrii aiL3 ±i> &i jt #i d'; rfe'ri ,ju.i; ;rf
(Dia kemndian datang menbowa harta lalu menyerchkannya kapada
Nabi  SAW lantas  berhata.  "Ini  harta  halian  dan  ini  hadich  yang
dz.berz.ha#  hapadrfu. "/  Sementara dalan riwayat Hisyan berikutnya
disebutkan,   c*' t53J.I l'j£ :'J6 i£G.3 #3 £i> &1 js #1 j! ;G. as

a .:=:.flj .-*.fe g±±;) (Ketika dia datang kepada Nabi SAW dan setelah
dia menghitwngnya mcka dia berhata,  ``Ini adalah harta kalian, dan
ini adalah hadiah yang diberikan kepadckku. ")

Selain  itu,  dalan  riwayat  Abu  Az-Zinad  dari  Urwah  yang
dikutip imam Muslim disebutkan,  li£3 azl' `ia : ]j% :);a3 j§i ,3l:i:1 ;\±j

&'€ysj(Diakermdiandatangmembowahartayangs;ngatb;nyak
lalu  berkatd,   "Ihi  untuk  halian  dan  ini  dihadichkan  kepadaku.")
Bagian  awalnya  dalam  nukilan  Abu  Awanah  disebutkan  dengan
ledcksi,   i;±\   J\.   6=:I:¢±   '`=is.   (Beliou   mengutus   seorang   petugas

pengcimpcl/ zczhaf ke y¢mcI#/, lalu disebutkan redaksi seperti di atas.
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Maksud  as-sawcrad  adalah  hal-hal  yang  sangat  banyak  dan
bentuk-bentuk yang tanpak jelas saped hewan dan lainnya. Kata ini
digunakan  juga  untuk  setiap  individu.  Abu. Nu'aim  meriwayatkan
dalam kitab 4/ M«SJ&kfora/. melalul jalur ini,  $5> &1 j=p &` JjL3 :)i.36
'ap  Sft °S ';i:;)  (Rasulullah SAW kendirn mengiri; orang yang

mengrmbz./»)/qJ.   Hal  ini  menunjukkan  balwa  perk`ataannya  dalam
rivayat taldi, 'Z;;:® '£q \=is (Ketiha datang maha dia menghitungnya).

Maksudnya,  mengirim  orang  yang  menganditnya  serta  mengambil
harta itu darinya.  Sementara dalam riwayat Abu Nu'ain disebutkan

puia,  :'16 gou' iif iii be :6}'iz :J6 -aj5 jL d iii3 izi i'ji jji€ :}iai

*\£>i  fu;  jL3  g;i>  &1  j=p  ;Pl  j';  lJ;\ai  td  g*i  @z.a  fem«dz.a»
berkata,    "Ihi    untuk    kalian    dan    ini    untwkku."    Hingga    dia
memischkannya. Mereha berhata, ``Dari mana engkou dapatkan ini? "
Dia  berkata.  "Dthadiahkan  kepadaku."  Mereha  kemudian  datang
menemui Nabi SAW membowa apa yang dia berikan kapada mereka).

S\J3';i:rirfe^EiJ±`#\'?ifeprabisAwkemndianberdiri
dz. af¢S  mz.mhar/.  Dalani riwayat  Hisyam  sebelumnya ditambahkan,

i6 *' g6;® :±r .o! as:* a;!€ £ ati ,ii3 ei±i ±i e c=j> 'vi :'jc
'CJin  (Beliou  lalu  bersabda,   "Tidakkah  engkou  dnduk  di  rumah

bapakmu atou rumah ibunu hingga hadiahmu datang kepadanu, jika
engkou  adalch  orang  yang  benar?"  Kemudian  beliou  berdirt  dan
berkhutbah).

fi\ ':^±± t]rf.A 'ol±. 'Jie  (Sufyan  berkata pula,  "Beliou naik
mz.m6¢r. "J  Maksudnya,  Sufyan  terkadang  mengatckan  `berdiri'  dan
terkadang mengatakan `naik'. Dalam riwayat Syu'aib disebutkan,   +:
•fb^=eh'L*.`-a=±3';i:rirfe^ch\J±S#\'?ida:emndianNabiSAwberdiridi

sore  hart  setelah  shalat).  Semeutarz\  dalam  riwaya;t  Ma,'"al  yang
dikutip  haam  Muslim  disebutkan,  I:±>  ai:.3  g:i>  &1  j=p I;gfll  i6  +:
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(Kemudian Nabi SAW berdiri berkhutbah). Seidi:n in, dalhan rivayat
Abu Az-Zinad yang dikutip Abu Nu'aim disebutkan,   £3 #.I  :L3:4i
•:;;ii (Beliou kemndian naik mimbar dalan keadaan march).

I;i;i tj,t§ a±;;f ]?wo| 'jb: ® r#pa #rusa# pefw8as yang ha"z. wfas

drfang  /a/w   berfafczJ.   Dalan  riwayat  AI  Kasymihani   disebutkan
denganredaksi,'Jjiftanpahuruf/a`.SementaradalanriwayatSyu'aib

disebutkan, Jji;i  ti±2ts  iJ9i£:Lr j?d®l  'Je:  di  r:n4:aha ape %rusa» per"gas

yang  kami  pekerjahan  datang  kepada  hami  lal¥  berkata).  Dalan
riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan,  j;i j£' ;i:p :}i}l :}pi:.i d'9
^dr} 'S}:i 1:±  (Sesunggulmya  aha mempekerjakan  seorang  lcki-laki  di

antara ka:mu atas urusan-unsan yang dibebankan Allah kepadaku).

a (.lL:'}  ±J1  \'S  (Ini untukmu dan ini untukha). Daham irwayat
AbdullahbinMuhammaddisebutkandenganredaksi,g*il'jiJ}Z!'lie

a (Ini untuk kanu dan ini dihadiahkan kepadaha). Se;me;"twa. da;haln
riwayat Hisyap disebutkan dengan redaksi,   gji3  .+Z}' tfjj`l  `'ji  :Jj:S

d °t;.±±l .~*.f a (Dia kemudian berkata,  "Ini adalch harta untuk kalian
dan ini adalah hadiah yang diberihan kepadaha. ") Palda. pe;rhoth:asalL
sebelumnya telah disebutkan tambahan dalan riwayat Abu Az-Zinad.

'Y  .ii i}' c5:l€;.i ;i:;i  g£i3  g±i ,c;i d :rj+  S\€i  r:n4:e#gapa d!.a  fz.daft

dnduk   di   rumah   bapaknya   dan   ibunya   lalu   melihat   apakah
dihadiahkan    kepadanya    atou    tidak).    Da.ham   rivayat   FHsyarn
disebutkan   dengan   redcksi,   6?Cp   a6   ®e!   a£J,Jf   ii2gu€   g   prz.7®gg&

hadinhnya datang kepddanya jika dia memang benar).
00,

o,±i,sfi€Ir)(DendDzatyangjivahaberadaditangan-Nya).

Penjelasannya   sudah   dipaparkan   pada   bagian   awal   pembahasan
tentang sumpah dan nadzar.
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-*I;S\ '{S *:S .q\., S,.;;fa, Sk. '¥  a:idcklah dia datang dengan

menbowa sesuatu melainkan dia akan datang dengannya pada Hari
Kz.¢maf). Malksudnya, dia tidak akan datang dengan membawa sesuatu

yang   dipersiapkan  untuk  dirinya.   Dalan  riwayat  Abdullah  Ibnu
Muhammad disebutkan dengan redaksi,  \±a l€:f .J>i i;!U: 'Y /Seseo7icz»g

tidak  akan  mengambil  sesuatu  darinya).  Sede"Szan  dai+arm  rivayat
Abu Bakr bin Abi Syaibah disebutkan,   I;;2. \a:; }Z:3 1>i ]6J q  /Scz/CZA

seorang darn halian tidak mendapatkan sedikit pun darinya).

Selain  itu,  dalam  riwayat  Abu  Az-Zinad  yang  dikutip  Abu
Awanah  disebutkan,  *  ;+  .Y!  \:;a  a}  :}i;  `Y  /Tz.drA/aft  dz.a  menc«rz.

sesuatu darinya melainkan dia akan datang membawanya). Demikian

pula tercantum dalan riwayat  Syu'aib, yang dikutip  horn Bukhari,

:1?eb:ta:aanmdenn¥:yarted##£qy¥;dr:£#:):P„a;.LMis=saj:y:,e:uen=yana
redaksi y¢gfawJ/w yang dibentuk dari kata gfa#/w/, dan makna dasamya
adalah khianat dalam ranpasan perang.. Kemudian kata ini digunakan
untuk setiap perbuatan khianat.

S±()  j3 ':ie3i± (Dia mei`i'.bowanya di  atas pundaknya). Dalaln

riwayat Abu Bckar disebutkan, gjs j> rDz. ¢f¢s /chem);a/. Sementara

dalan riwayat Hisyan disebutkan,  ;i;   :i\=±p 'J6  \::a \a;p a+1>i i;2b: 'V

±=  (Tidcklch  salah  seorang  dari  kalian yang mengambil  sesuatu

darinya. Hisyan berhata,  "Bukan dengan cara yang benar.") Te;rfupi
redaksi  i\=p  J6  (ff!.s);¢7"  berha/a!)  tidak  tercantum  dalam  riwayat

Muslim dari jalur Abu Usamah.  Lalu dia mengutipnya melalui Ibnu
Numair, dari Hisyan tanpa kalimat,  S:i j:i! ¢wha# deng¢» care )/a«g

be»arJ.   Ini  memberi  asumsi  bahwa  kalinat  ini  adalch  perkataan

periwayat yang disisipkan dalam hadits.
'®J .0! t/ire dz.a). Maksudnya, apa yang dia khianati itu.
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$6; a` I:|±£!` /I/"fa yang berswara/. Kata ng*aa` adalch sebutan

untuk suara unta.

;i5 ;a Ji rHf¢" hambz.#g me»gembz.A/. Dalam riwayat Ibnu At-

Tin disebutkan, jti: q' ;a Ji tHf¢" hambz.ng}ip#g mengembz.A/. Disebut

jugadengan}i¢'aar.

AI  Qazzaz  berkata,  "Itu  adalah )/a 'aar  tanpa  diragukan  -
yakni  diberi  harakat /z7fAaA  pada  huruf yz7`  dan  az.»  tidak  diberi
fasydz.d- dan itu adalah suara kambing yang keras. Kata 4/ y" '4ar
tidak memiliki makna, dan saya belum melihat yang demikian dalam
satu pun naskah inani Bukhari."

Ulama  lain  berkata,  "Kata  ,4/  y# 'crair  adalch  suara  domba.
Contohnya, }JCI 'a!toJ a#zw  atau fz.i. 'araf (artinya domba bersuara).  Jika
dikatakan )/af '¢ar maka ia adalah teriakan domba."

±£!,\., ®€:fe a.'r) S  *L:. 'a±> ®*  (Kemudian beliou mengangkat
kedun tangannya hingga kaxpi melihat putih kedua ketiaknya). Dalam
riwayat   Abdullah   bin   Muhammad   disebutkan,   g!?;!   i:;;   rp%fz.A

*efz.afuycl).   Maksudnya,   dalani  bentuk  tunggal.   Sedan8kan  dalam
riwayat Abu Dzar disebutkan dengan kata j££. Redaksi serupa dengan

yang pertama dalan riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi,   j>

J`.'fu¢).(Hinggasungguhkanimelihatkepada).

Kata %ftz% telch dijelaskan pada pembchasan tentang shalat. .4/
.4/r artinya wama putih yang tidck terlalu cerah.

ck    '::iJ:.    ®jL    'Ofl     (Ketahailch,    bukankah    saya    telah

me»)/¢mp¢z.ha«,  fz.gr ha/z.). Mcksudnya, beliau mengulanginya hingga
tiga kali. Dalam riwayat Abdullah bin Muhanmad dalam pembahasan
tentang Az.dr!A  ®emberian) disebutkan dengan redaksi,    {:=JLrJ :}a  ;{111

ds ':=il± ®|L a;Sl\  ova Allah,  bukanhah  aku telah menyampaikan.  Ya
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Allah,  bukankah  aku  telah  menyampalkan.   Tiga  hali),  Se;amen:kAIa,
salam  riwayat  Muslim  disebutkan,  *~j;  ::ri{  :}£  ;{i}1   :'J6  rBe/I.ate

berkata,  "ya Allah, buhankah aku telch menyampaikan",  dua kali).
Redaksi  serupa  pula  disebutkan  dalam  riwayat  Abu  Daud  tanpa
redcksi, c£-rfj; (D«¢ ha/z.). Lalu ditegaskan dalam riwayat AI Humaidi

di   kali  'ketiga   'l=ul;J   ;till   /ya  4/7aA,   aft.   fe/aA   7»e#);amp¢z.ha#J.

Maksudnya,  aku  telah  menyampaikan  hukum  Allah  kapada  kamu
dalam rangka melaksanckan perintah Allah.

iLfa S133 rHz.s)/am mermmhaAha»J. Ini adalali perkataan Sufyan
dan bulcan riwayat  7%# 'a//ag  dari. inan Bukhari.  Disebutkan  dalam
riwayat  AI Humaidi  dari  Sufyan,  Az-Zuhri  dan Hisyam bin Urwch
menceritakan kapada kami, keduanya berkata: Urwal bin Az-Zubair
menceritakan  kapada  kani.   Setelah  itu  dia  menyebutkannya  dari
keduanya dengan satu redaksi dan pada bagian akhimya disebutkan,
•rl:±P  th, '>(3  ..UI±. 'Jie (Sufyan berkata,  "Hisyam memberi tanbahan

padanya.')

Si  'a;.  prelingaku  mendengar).  Kate  udzunii  (telingaku)
dalanbenfuktunggalberdasarkanpemyataansesudahnya,¢;iarjfiii'j

quatakumelihatnya).

Iyadh berkata, "Ia diberi harakat szfha» pada huruf sAad dan
mz.in serta harakat/czfAczA pada huruf ra ` dan az.# berdasarkan pendapat
kebanyakan ulana. Disebutkan bahwa Sibawaih berkata, "Orang Arab
mengatakan,   `samz. 'a   zfdzet«z.  zaiz.dan '  artinya  telingaku  mendengar
Zaid). "

Iyadh  berkata,  "Yang  disebutkan  pada  pembahasan  tentang
meninggalkan tipu daya diberi tanda harakat /¢fAch sebagai masAdar
karena tidak disebutkan rna/'«/ (obj ek). Pembicaraan tentang ini sudah
dipaparkan pada pembahasan tentang meninggalkan tipri daya. Imam
Muslim  menyebutkan  dalam  riwayat  Abu  Usamah  dengan  redaksi,
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basAr dan Sam 'w, yakni menggunakan harakat s«fun pada kedua kata
tersebut,  lalu  menggunckan bentuk  mzftsa»ma  pada kata  zfck«7Iaz.)o;ia

(telinga)   dan   a!.»a)p;a   (mata).   Kemudian   dia   menyebutkan   pula
riwayat Ibnu Numair dengan redaksi,   gl`;i €p=.i  €\a>  :;a;  /Ked"a

matalen melihat  dan  kedua  telingaku mendengar).  Sen!enihalal da:ham
riwayat Ibnu Juralj, dari Hisyam yang diriwayatkan Abu Awanah,  i:af
'rdsj '€±:;) i:i:  J! \±±I  (Kedra mata Abu Humaid melihat dan kedua

telinganyamendengar).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini tidak memiliki pilihan
lain kecuali memberi harakat dfocr7"mczA pada huruf sAczd dan harakat
has7itzA  pada huruf mz.in.  Dalam riwayat Muslim  dari jalur Abu Az-
Zinad, dari Urwah disebutkan,   :'J6 9al:.3 g:i> &1 j=p &1 JJ:.3 Jg a=i;.i

i:i  J\., #, °ct  {Alai  berkata kepada Abu  Humaid,  "Apakch  engkou
mendengarmya  dari  Rasulullah  SA:W?"  Dia  berkata,   "Dari  mulut
beliou ke telingaku. ')

An-Nawawi berkata, `Maknanya,  cku mengetahuinya dengan

pengetchuan meyakinkan yang tidck ada keraguan."

fe'3ag:.'#S!;±;fi'ti'J:{3\j:;)ITanyalchzaldbinTsabit,karena
sesungguhnya   dia  mendengarmya  bersamaku).  Da,1arn  rivayat  AI
Humaidi  disebutkan,  ¢£  I:PG.  6J  #¢  (Karen¢  ses«»ggzfA7®)/a  dz.a

Aczdz.r bersamaha). AI Ismaili menyebutkan dari Ma'mar, dari Hisyam
dengan redaksi,  Ji3 ir C-i3 I gr th£ ,c+i i; i;:3 'jSi c jf i3|£
tJ®+{2. g3J.I :)±g  :L{23  :=Jj3 tf?.I :):p ai:.3 g;i>  &i  j=p  &i (z&z.d bz.#  rsab#

bersaksi atas apa yang aku ucapkan, sungguh pundcknya menyentwh

panda:idou,  dia melihat  dart  Rasulullah  SAW seperii yang aku lihat,
dan   dia   menyaksikan   seperti   yang   aku   saksikan».   Siryal  tctch
menyebutkan  pada pembahasan  tentang  sumpah  dan  nadzar bahwa
aku tidck menemukamya dari hadits Zaid bin Tsabit.
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i,st'±S:^`gi}\rfe.i3(Az-Zdritidakmengata:ken.``Teiinga:k|i
mendengrr. "J Ini adalah perkataan Sufyan.

-(iS  Si± 'Ofjhi ®ti 'f.giv)  ..t;i.  ..`)I+  (Khawaar adalch

suara.  AI  Ju`aar  berasal  dari  kata  tdy`aruun  seperti  suara  sapi).
Demikian  redcksi  yang  tercantum  di  tempat  ini  dan  juga  dalam
riwayat  Abu Dzar  dari  AI Kasymihani.  Badan  awal  diberi  harckat
dAam7»afa pada huruf 4faa ` untuk menafsilkan redaksi  yang terdapat

pada   hadits   Abu   Humaid,   ;I;i   q'   :i{   /S¢pz.   );¢Hg   berswara

/mengefczA/J.  Dalam salah satu riwayat menggunakan huruf A*a ` dan
sebarian lagi menggunakan huruf/-z'm.  Dia menrisyaratkan apa yang
tercantum di surah Thacha ayat 88, 313± 3' llL; SA;p rH» /em6« }j&»g

berfwb'wfa  da#  berS#am/.   Kata  kbciwaar  artinya  suara  sapi.  Tetapi
tecrkadang pula digunakan untuk hewan selaln sapi.

Sedangkan kata a//.« `aar diberi harakat dAammaA pada hunf

/.I.in  dan  wow menggunakan huruf Aa»zzaA  nanun boleh juga huruf
waf"  saja.  Kemudian perkataan, y¢/. `arzf«»  mengisyaratkan  apa yang
terdapatdalamsurahAIMukminunayat64,6j3et;J*li!/Serf¢merfa

mereka berteriak meminta tolong).

Abu  Ubaidch  berkata,   "Maksudnya,   mereka  mengeraskan
suara mereka Saperti lembu menguak."

Kesinpulannya,  baik  yang  menggunakan  huruf /.I.in  maupun
k*a ` memiliki makna yang sana, hanya saja bila menggunakan huruf
fafea ` untuk sapi dan hewan-hewan lain, sedangkan bila menggunakan

/.i.7% maka untuk sapi dan manusia.  Allah berfiman dalam surali An-
Nan   ayah   53,   '®ffti±   Sfi    (Kepada-Nya   lah   kanu   memohon

perfo/o«gr#/. Dalam kisch rdusa disebutkan, 3±j3t &1 j`! jl# 3' rz)z.a
memiliki  seruan  kapada  Allah  dengan  talbiychD. M:cks;nd]nyzL,  strma,

yang  tinggi.  Riwayat  ini  dinukil  haam  Muslim  dari  Daud bin Abi
Hind, dari Abu AI Aliyah, dari Ibnd Abbas RA. Ada yang bexpendapat
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bahwa  kata  ini  asalnya  digunakan  untuk  sapi  lalu  digunakan  pula
untuk   manusia.   Baran8kali   hoani   Bukhari   menctsyaratkan   pula
kapada gz.ra `afr AI A'masy, yaitu jl± 3' I:L> S^af t24naA /emha )/a»g

bertubuh dan bersunra).

Pe]aiaman vane dapat diambi]

1.         Imam ®emimpin) dianjurkan untuk berkhutbah dalan urusan-
- penting.

2.          Menggunakan   kata   am»fa   ha'drf   dalam   khutbah   saperti
terdahulu pada pembahasan shalat Jum'at.

3.          Syariat mengivtung (mengaudit) scorang rfukmin. Penjelasan
tentang hal ini telal dipaparkan ketika membahas zakat.

4.          Larangan  bagi  pegawal  pemerintahan  menerima hadich  dari
orang yang berada dalam bidang ken.anya. hi berlaku apal)ila
atasarmya    tidak    memberi    izin.    Berdasarkan    apa    yang
diriwayatkan.At-Tirmidzi   dari   Qals  bin  Abi  Hazim,   dari
Mu'adzbinJabal,diaberkata,j;+i:.3Sj>&'j:.}'Jj:.3¢±!`
•Jj;  ap  dj; *; fa  i;rf i  :'jdi  pig.i  ¢nd„;7aA fflw

mengutusku   ke   Yanan   dan   bersabda,    "Jangan   engkou
mengambil  sesuatu  tanpa  izinku,  karena  sesungguhnya  itu
adalah khianat. ")

5.          AI Muhallch berkata,  `Dalam hadits  ini  terdapat keterangan

jika seorang petugas  menerima hadiah maka dimasukkan ke
dalam   baitul   mal   (kas   Negara).   Tidak   ada   yang   khusus
mendapatkannya     kecuali     mendapat     izin     dari     imam

®eminpin)."   Ini   dibangun   alas   asumsi   bahwa   Ibnu   Al-
Lutabiyyah mengambil  apa yang disebutkan  sebngai  hadiah,
saperti yang terlihat jelas dari redaksi hadits, terutama dalam
riwayat Ma'mar schelurmya. Akan tetapi saya belum melihat

yang  demikian  secara tegas.  Redaksi  serupa juga disebutlran
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dalam perkataan Ibnu Qudamah dalan kitab 4/ A4lz¢gfe#z. ketika
menyebut   suap   menyuap,   "Wajib   atasnya  mengembalikan
kapada pemiliknya dan munghin juga disimpan di baitul mal,
karena Nabi  SAW tidak memerintahkan Ibnu Al-Lutabiyyah
mengembalikan hadiah yang diterimanya kepada orang yang
mengivahkan."

Ibnu  Baththal  berkata,  `Diikutkan  kapada  hadiah  pegawai,
hadiah  dari  orang  yang  memilihi  utang  kapada  orang  yang
mengutangkan   kapadanya,   tetapi   yang   dihanrskan   adalah
men8hitung hadiah itu sebagai bagian dari pembayaran utang."

Menutup semua jalan yang dijadikan sarana oleh orang untuk
menganbil   harta   dengan   menekan   orang   yang   diambil
hartanya, lalu memonopoli kapemilikarmya.

mnu AI Manayyar berkata, `Dapat disimpulkan dari sabdanya,

giv) ±j !;:i a 'j± .% (inengapa dia tidak dudrk di ruriah
hapafurya  da"  I.bwnya) bchwa menerima hadiah  dari  mereka

•yang  biasa  memberi  hadiah  sebelum  seseorang  memangku

jabatan  tertentu  adalali  diperbolehkan."  Akan  tetapi  cukup
jelas ini hanya berlaku bila tidak melebihi kebiasaan.

Barangsiapa       melihat       seseorang       berpendapat       yang
menimbulkan    mudharat    kapada    orang    yang    mengikuti

pendapat itu, maka dia sebaiknya memasyhurkannya di antara
orang  dan  menjelaskan  kesalahannya  untuk  menringatkan
mereka agar tidak taperdaya dengarmya.

9.          Boleh mencaci orang yang keliru.

10.       Boleh    mengangkat    orang    yang    kurang    utama    dalam

pemerintahan, kapemimpinan,  dan ananah, meski ada orang
yang lebih utana darinya.

11.       Periwayat   atau   orang   menukil   berita   boleh   menguatkan
beritanya dengan orang yang menyetujuinya dalam hal itu agar
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lebih  mengesankan bagi  pendengar  dan  lebih  menenangkan
bachya.

25. Menjadikan MawaH Oeranakan) sebagai Qadhi dan
Mempekerjakan Mereka

-®J :Jj :£i i= a, ,g±J # i;, OOF :£i ¢L, `t,i

&i j= gL5£i Lcti9f3 dr,3Si i.,*d®i i3; ii;k

a,,

g~J*
di

Lrf:I  t£

I,i I,,i
;G3 .I,:3j a:i ife *3 ,£f j +ap c:¢ +±z u2 i3 #

.'afa;i;
EJ

7175. Dari Ibnu Juraij, bahwa Nafi' mengabarkan kapadanya,
balwa Umar RA mengabarkan kapadanya, dia berkata, "Salim rna"/a
Abu  Hudzaifch  pemah  mengmami  kaum  Muhajirin  pertana  dan
sahabat-schchat Nabi SAW di masjid Quba`, di antara mereka adalah
Abu Bckar, Umar, Abu Salanah, Zaid dan Amir bin Rabi'ah."

+rferanquHadits:

.  @ab mekyadikan mowali sebagai qadhi dan memp€kerjahan
me7Teha).    Maksudnya,    mengang]rat   mereka    sebagal    qadhi    dan
mempckeljakan   mereka   untuk   memerintah   suatu   wilayali,   baik
memimpin perang, menarik upcti, atau pun mengimani shalat.

-if£S   S!   SS  .pr  'o{   (Salim   moula   Abu   Hulzalf;ch).

Keterangan   tentang   dirinya   sudah   dipaparkan   pada   pembahasan
tentang penyusuan.

':rfI)f ty`  'cfefl;I;}}  €[k  (Menginami  kaun  Muhofiin  pertamady.

Maksudnya, yang lchih dahulu hijrah ke Madinah.
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'i:i:.Sff)';i:)*fi.;q±(DiantaramerehaAbuBakar,Umar,

dr7c  4bc{  Sa/amc[A).  Maksudnya,  Ibnu  Abdil  Asad  AI  Makhzumi,
suani   Ummu   Salamah   (salah   seorang   ummul   mukminin).   Dia
menikahi Ummu  Salamah sebelum dinikahi Nabi  SAW.  Sedangkan
Zald  adalah  Ibnu  AI  Haritsah.  Amir bin  Ral>i'ah  edalah  AI  Anazi

(mcz«/cz Umar). Pada pembahasan tentang shalat di barian imam shalat
telch disebutkan hadits dari Ubaldillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu
umar,  £i> &i j> #i p:i ]j ;d; gp3; fa.I a}'3qi 6)+\a:jot irf tl`
ulj  *Fi  a63  `ri;;k  ¢,i  j);  ?,C.  #3Z  `®6  ri3  (Kefz.fa  hawnre
Mwhajirin pertama  datang, mereha berada di Ashabah  [salah  satu
tempat di Q]Aba`]  dan di:nirami olch Satin maul,a Abu Hudealf;ah, dia
ini  adalah  orang  paling  banyak  menghapal  AI  Qur`an  di  antara
mereha).   Riwayat   ini   memberi   infomasi   penyebab   Salim   lebih
diutanakan. Penjelasan tentang hadits ini sudah dijelaskan di tempat
tersebut.

Sebagian ulama mempertanyakan keberadaan Abu Bakar Ash-
Shiddiq  di  antara  mereka,  sementara  diketahui  bahwa  dia  hijrch
menemani Nabi  SAW, padahal dalam hadits Ibnu Umar disebutkan
bchwa `kejadian  itu  berlangsung  sebelum  kedatangan  Nabi  SAW.
Sebagai jawabannya  kami  kutip  dari  perkataan  AI  Baihaqi  bahwa
mungkin Salim terus mengimami mereka hingga setelch Nabi SAW

pindah ke Madinch dan tinggal di pemukiman Abu Ayyub,  sebelum
masjid Nabawi  dibangun.  Sehingga mun8kin dikatakan, bahwa Abu
Balfar  shalat  di  belakang  Salim  apabila datang  ke  Quba`.  Pada bab
hijrah ke Madinah, telah disebutkan hadits dari AI Bara` bin Azib,  'J5f

1:13 .jfro; ire a: cchdi pb:i{ b`J3 f:gi ii iii3 ;;i }i 'l+:a; `=;if irf #
'&;i?  a +da5i\ '3. '+i '?ri ¢ti  £.jrds:) (Orang pertama datang kepada

ka:nd adalch Mush'ab bin Umar dan Ibrm Ummi Maktun. Keduanya
membacakan AI Q]i:r`an kepada manusia. Kemudian datanglah Bilal,
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Sa'ad,  dan Ammar.  Setelah itu datang pula Umar bin AI Khaththab
dalam rombongan dua puluh orang).

Saya  sebutkan  di  tempat  itu  bahwa  lbnu `Ishaq  menukil  13
orang   di   antara  mereka.   Sisanya  mungkin   adalah  mereka  yang
disebutkan Ibnu  Juralj.  Di  tempat  itu  saya telah  menyebutkan juga

perbedaan tentang mereka yang  datang hijrch  dari  kaum muslimin.
Lalu saya katakan yang lebih kuat, dia adalch Abu Salamah bin Abdul
Asad. Atas dasar ini, Abu Bakar dan Abu Salamah tidak masuk dalam
dua orang yang disebutkan. Selain itu, telah disebutkan pula di bagian
awal pembahasan tentang hijrah, Ibnu Ishaq menukil bahwa Amir bin
Rabi'ah adalah orang yang pertama hijrah. Tetapi ini tidak menafikan
hadits pada bab di  atas, karena dia shalat di belckang Salim setelal
Salin hijrah.

Kesesuaian   hadits   dengan   judul   bab    ditinjau   dari    sisi

penunjukkan   Salim   -seorang   mac//cz   (mantan   budakL   untuk
mengimani   shalat  bagi   orang-orang   yang  merdeka.   Barangsiapa
diridhal  dalan  urusan  agana mcka  dia  diridhai  pula  dalam  urusan
dunia.   0leh  karena  itu,  mengangkat  ur¢%/a   (mantan  budak  atau

peranakan)  untuk  menjadi  qadhi,  komandan  pasukan,  dan  menarik
upeti atau basil bumi adalah diperbolehkan. S edangkan kapemimpinan
tertinggi,  maka  diantara  syarat  sahnya  adalah  berasal  dari  Quraisy.
Penjelasan tentang ini sudah diuraikan pada awal pembahasan tentang
hukum. Masuk pula dalam masalali ini apa yang diriwayatkan Imam
Muslim dari Abu Ath-Thufail, bahwa Nafi' bin Abdul Harits pemah
bertemu Umar di Us fan, dan Umar telah mengan8katnya memerintah
wilayah   Makkah.    Umar   berkata,   "Siapa   yang   engkau   tunjuk
memimpin  mereka?"  Dia  berkata,  "Ibnu  Abza",  maksudnya  Ibnu
AbduITahman. Dia berkata, "En8kau mengangkat atas mereka seorang
maula?"  Dia berkata,  "Sungguh dia pandai  tentang kitab  Allah dan
mahir  tentang   ilmu  waris."  Umar  berkata,   "Sesungguhnya  Nabi
bersabda,  JffT  ?;  a£3  el3ii  +\€<j®l  11¢:  g}Z  &1  b!  (Sir»ggzfA  .4//aA
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mengangkat   dengan  hitab   wi   sebagian  koum   dan  merendehkan
dengannya koum yang lainD."

26. Pemuka-pemuka I)agi Manusia

:+e? i;I  ]j S Lrf:  cL; ± # i=£lJ;;;
JJ,

®

Lr!

®

t,
J€,1! Lf'-.,f} i+:,Jif i;¥ i; J*',3 fro, i; '®,J}

c± j 'ejqu°i *' 'e;i CA> 'JC +3 j* &, ]JLJ `®i
I,

j=;i `.o;i, iJ, :;? ;i:? ,I,i :; (jJ.;i dy d?i   :I,ij ,oj,;i =:,
ljij{*3j£+{=KSJalErj.+;i+'3jfq';±i;.jl

.ijj';fj ijf is iai ¢uf :j£€j i; # &i j±  &i jjL; j!
7176-7177. Dari Ismall bin lbrahin, dari paniannya Musa bin

Uqbah,  Ibnu  Syihab  berkata:  Urwah  bin  Az-Zubair  menceritakan
kapadahi,   bahwa   Marwan  bin   AI   Hakam   dan   Miswar  bin   AI
Makhranah   mengabarkan   kapadanya,    bchwa   Rasulullch   SAW
bersabda ketika .kaum muslimin menrizinkan kapada mereka untuk
membebaskan  tawanan  Hawazin,  m'cka  beliau  bersabda,   "Szf»gg«A
aha  tidak taha  siapa yang  mengizinhan  di  antara  kamu  dan  siapa
yang  tidak mengizinkan.  Kembalilah  hingga  pemuka-pemuka  kanu
mengofuhan urusan hamu kepada hami. " Orang-orang p;un kendbali.
Lalu  pemuka-pemuka  mereka berbicara  dengan  mereka.  Kemudian
mereka  kembali  kapada  Rasulullah  SAW  dan  mengabarkan  bahwa
manusia telah suka rela dan menSzinkan.
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KeteranEan Hadits :

(Bah pemuka~pemuka bagi manusia). K:a;fa al uraf iaa`  ai¢al,ch
bentuk jamak dari kata czrz.z/ mengikuti pola kata azAz.in.  Maksudnya
adalah   orangrorang     yang   memegang  urusan   sebagian-manusia.
Contohnya arc;#!i a/a!/ gac#7c artinya aku mengurusi kaum itu. Disebut
arz'z/ (orang  yang  tahu)  karena  mengetahul  urusan-urusan  manusia
sehingga   dia   dapat   melaporkan   keadaan   mereka   kapada   para

pemimpin jika dibutuhkan.  Sebarian lagi mengatakan arz.z/ posisinya
berada di bawah daripada pemimpin pemerintahan.

+\3? c*:i 'J6 (Jb»q $7j./lab be7.haf&/. Dalam riwayat Muhammad

bin Fulaih dari  Musa bin Uqbah disebutkan,  +\€;.  Jil  d  'J6  (Jb»"

S;I.J!a!b berfaafa faqpcldclfu). Jalur ini diriwayatkan Abu Nu' aim.
'o.?r}  ;;  Sg  a 'o;I;:J^ ®ti 'ti!j ';Sg  a=etiha kaun rruslinin

mengizinkan kepada mereha untuk membebaskan towanan Howazin).
Dalam  riwayat  An-Nasa`i  dari  Muhammad  bin  Fulaih  dischutk+an
dalam  bentuk  tunggaL   3'   6}i  g   prz.»gg¢  dz.Zzj.rfu«  faqpad¢»);a[).

Demikian  pula  dinukil  AI  Ismaili  dan  Abu  Nu'aim.  Untuk  versi

pertana dapat didudukkan bahwa kata ganti `mereka' kembali kapada
Nati  SAW  dan  orangrorang  yang  bersamanya,  atau  orang  yang
diposisikarmya dalani hal itu.

Ini   adalah   penggalan   dari   kisah   tawanan   yang   menjadi

ghaz.»zaA (rampasan perang) kaum muslimin dalam perang Hunaln.
Meieka  dinisbatkan  kepada  suku  Hawazin  karena  suku  tersebut
menjadi  pelopomya.  Imam  Bulchari  menyedutkarmya  di  tempat  itu
dengan  panjang  lebar  dari  riwayat  Uqall  dari  Ibnu  S)thal],  dan  di
dalarmya disebutkan,  Ou,'j{ 'lr£;' 6i .+i ife }{=1 ap'! S;i # 'ijJIJ JP
°ung   (Sesungguhnya   ail   berpendapat   meng;bdikan   kepaia

mereka towanan dart pihak mereka. Barangsiapa ingin berswha rela
melakukan hal itu, maha hendaknya melakuhannya), lalH di dalarnrrya.
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disebutkan,   °!'; g?L€ 'v  u€!  :'jri5 &i jjL], ou,; \±;S ie }81 'jrij/ora»g-

orang berkata,  "Kant telah  bersuha rela melakuhan. hal  tw untwk
Rasulullah   SAW.".   Beliau   bersabda.   "Sesungguhnya   karhi   tidak
taha....'')

•;Z± 'O.Of` .iF  (Siapa yang mengizinkan di antara kamu). Dalam

riwayat AI Kasymihani disebudran dengan redaksi, }Z:? /Dczrz. hamzf/.

Demikian juga redaksi dalam riwayat An-Nasa`i dan AI Ismaili.

ijif}i3  ij#  rf  +L3i  bi  6j3?6  rna:ereha  me»grharha»  baAw

orang-orang telah bersuha rela dan mengizinhan). Tctch disedulkan
dalani   perang   Hunain,   tentang   apa   yang   disimpulkan   darinya

penisbatan izin dan selainnya kapada mereka secara hakikatnya. Akan
tetapi   sebabnya  berbeda-beda.   Kebanyakan  mereka  bersuka  rela
mengembalikan tawanan kapada pihak keluarganya tanpa imbalan apa

pun.  Sebagian  lagi  mengembalikan  dengan  syarat  adanya  imbalan.
Sedangkan malma `j# ¢e7"ha re/a/  adalah, mereka menundukkan

diri mereka untuk melapaskan tawanan perang itu, hingga kemudian
mereka pun menjadi rela.  Kalimat fAo)o/abf% 7.a/!/sz. bz. hadzoa  artinya
aku   menundukkan   hatiku  untuk  masalch   ini,  .tanpa   adan  unsur

pcksaan.  Sedangkan bila dikatakan,  fAai}o/abfef bz.«a/sz. /w/aa7€,  artinya
berbicara      kapada      si      fulan      dengan      pembicaraan      yang
menyenan8kamya:

Sebagian  lagi  mengatakan  bahwa  ia  berasal  dari   kalimat
fAa¢b&  asy-ry¢z.`"  yang  artinya  sesuatu  itu  menjadi  halal.  Hal  ini
diperkuat oleh sabda beliau,  a+I,i '17±; i)i :rj-i :;i @ara#g„.ap& z.7zgz.»

berswha re/a w#j#* r¢ci). Maksudnya, menjadikannya halal. Sedangkan

perkataan mereka, \££ rKam]. fe/a% berswha re/aJ, artinya orang-orang

telch menyerahkan tawanan seeara suka rela.

Ibnu Baththal berkata, `Dalam hadits ini terdapat pensyariatan
mengangkat   `pemuka-pemuka',   karena   pemimpin   tertingg5   tidak
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mungkin terlibat langsung dalam semua urusan manusia, sehingga dia
butul   mengangkat   orang-orang   yang   membantu   tugas-tugasnya.
Perintch  dan  larangan  bila  disampaikan   langsung  kepada  semua
manusia, maka terkadang sebagian mereka tidak dapat memahaminya
dengan baik,  sehingga perintah atau larangan itu tidak dilaksanckan.
Tetapi bila setiap kaun diangkat sescorang yang menjadi pemukanya,
maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali melaksanakan apa yang
diperinfahkan."

Ibnu AI Manayyar dalam kitab j4/ Haryz.);aft berkata,  "Dapat
disimpulkan bahwa menetapkan hukum berdasarkan pengakuan tanpa
membutuhkap   saksi   adalah   diperbolehkan,   karena   para   pemuka
tersebut  tidak  mendatangkan  dua  orang  saksi  untuk  bersaksi  atas
setiap  individu bahwa mereka telah ridha.  Akan tetapi yang teljadi,
orang-orang mengaku t`elah ridha di sisi mereka, maka pengakuan ini
dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dalan hadits ini terdapat

pula pelajaran bchwa  seorang hakim mengajukan persoalan kepada
hakim lain secara lisan. Lalu kaputLisannya dilaksanakan bila masing-
masing dari kedua hakim itu memiliki wilayah kej a tersendiri."

Saya (Ibnu Hajar) katakap dalam kitab Sz+tzA karya AI Waqidi
disebuthan bahwa Abu Ruhm AI Ghifin pemch berkeliling di antara
kabilah-kabilali   hingga   mengumpulkan   pemuka-pemukanya   dan
orang-orang kapercayaan, kemudian merrmuskan satu kesapakatan.

Dalarn hadits ini juga terdapat keterangan bahwa hadits yang
disebutkan   tentang   celaan   bagi   wra/¢a   ®emuka-pemuka)   tidak
menj adi halangan untuk mengangkat para pemuka suatu kaun, karena
hadits  itu  dipahami  -jika  benar  akurat-  bahwa  umumnya  para
pemuka. itu berlaku  sewenang-wenang,  melampaui batas,  dan  tidak
obj ektif, sehingga menghantarkan mereka kepada kemaksiatan.

Hadits  yang  dimaksud  diriwayatkan  Abu  Daud  melalui  AI
Miqdam bin Ma'dikarib secara marfu',   {S+3:Ji Jg updy, `JJ: qJ (8> iilJij`

j,rd:S'Sir}rty(AIArafiahadalchhaq,dan;estib'agivmousiaseorang
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arif [pemuha] , tetapi urcfa [para pemuka]  berada di neraka). Tin:am
Ahmad   meriwayatkan   pula   ndan   dinyatakan   sfoczfez.fa   oleh   Ibnu
Khuzalmah-dari jalur Abbad bin Abi Ali, dari Abu Hazim, dari Abu
Hurairah secara marfw ',   $6;ii}, I;.~j  {£`+fu, +!3 ffece/a!fua# bagr. para

peminpin, dan kecelakaan bagiv para pemuka).

Ath-Thaibi berkata, `Kalinat `para pemuka di neraka'  secara
tekstual   menyatakan   bahwa   kedudukan   sebagai   pemuka   sangat
berbahaya.  Barangsiapa menjabat kedudukan itu maka sangat rawan
terierumus  dalam perkara terlarang  yang men8hantarkannya kepada
siksa.  Ini sania dengan firman Allah dalarn surah An-Nisaa`  ayat  10,
I;i` *ji; a 6j;t{ a;f! life  dg.i  Ji3:i 6j{f'u: i.,jJ.I  i!  /ses%#gg%fr#+j¢

orang-orang yang makan harta anck yatim secara zhalim, sebenarnya
merckcz I.fu me#e/¢# apz. sepe#wfo pe"fny¢J. Sehingga patut bagi orang

yang berakal untuk waspada terhadap hal itu agar tidak teljerumus ke
' dalan neraka."

Saya (Ibnu Hajar) katckan, penafsiran ini dikuatkan hadits lain

yang mengancan para pemimpin sebagaimana halnya ancanan yang
diberikan  kepada  para  pemuka.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  yang
dimcksud dengannya adalch isyarat,  setiap  yang menduduki jabatan
tersebut tidaklah arnan, dan semuanya berada dalanl bahaya. Namun
tetap saja ada yang dikecualikan dari bahaya itu. Kalimat,  `al arafah
adalah haq', artinya pada dasamya jabatan sebagal pcmuka adalah haq

®enar), karena kemaslahatan manusia men8haruskan adanya j abatan
itu,   dimana   peinimpin   ter[inggi   memerlukan   orangrorang   yang
membantunya,  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  yang  diembannya.
Dalil yang membolehkan hal ini adalah keberadaan mereka di nasa
kenabian sebagaimana yang diindikasikan hadits dalam bab tadi.
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27. Pujian atau Sanjungan kepada Penguasa yang Tidak Disukai,
dan ketika Keluar Mengatakan Hal yang Berbeda

Lrf:y Jut 'Jj ,4*i if :i£ L*: all +;£ Lrf: *:3 c*: ,Jill *: ,,pG i£

;G>,;;pe<G~jie'i+'jji£6jthj;jiLf
. jti la¢L±, fr

'. fJ}

7178. Dari Ashim bin Muhanmad bin Zaid bin Abdullch bin
Umar,  dari  bapaknya,  dia berkata:  Beberapa  orang berkata kepada
Ibnu Umar, "Sesungguhnya kami pemah datang menemui penguasa
kami dan mengatakan kapada mereka hal yang berbeda dengan apa

yangkamikatakanketikakeluardarisisimereka."Diaberkata,`Kani
dahulu menganggapnya sebagai kemunafikan."

ii3 ,:fa `&, i:, a, 'JJi; €±, #i ;i;3 d;i :,i
•±i fdy3;3 ±} £dy3i t;i: c5giv¢i {L#}°i j; Lrai---,,,,

7179;  Dari  Abu Hurairah,  bahwa  dia` mendengar Rasulullah
SA:W   bersatrdral,   ``Sesungguhnya   seburuk-buruk   manusia   adalah

pewilik due muha, yaitu orang yang datang kapade mereha dengan
satu muka, dan datang kepnda mereka dengan muha yang lain. "

EberanEan Hadits:

a3ab  plyian  atou  sanjungan  kepada  penguasa  yang  tidak
disukal, dan ketiha keluar mengatakan hal yang berbeda). Penistoatan
kata pujian kapada |>enguasa adalah penisbatan kapada obj ck. Artinya,

pujian  tchndap  penguasa  di  hadapannya.  Hal  ini  dipchami  dari
perkatan yang lain, `dan ketika keluar -yakni dari sisi penguasa-
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mengatakan   hal   yang   berbeda'.   Dalam   riwayat   Ibnu   Baththal
disebutkan dengan redaksi, `Pujian telhadap penguasa." Begitu pula
dalam  riwayat  Abu  Nu'aim,  dari  Abu  Ahmad  AI  Juljani,  dari  AI
Farabri.  Makna judul  bab  ini  sudah  dipaparkan  pada  bagian .alchir

pembahasan    tentang    fitnah    dalam    bat)    "Apabila    Sescorang
Mengatakan  Sesuatu Dihadapan Suatu Kaum kemudian Keluar dan
Mengatakan  Hal  yang  Berbeha".  Nanun  judul  bab  di  atas  lebih
khusus dari yang ada di tempat itu.

;±FN;ulIth'Jiea3eberapaorangberkatakepadelbmAbbas).
Saya (Ibnu Haj ar) katakan, di antara mereka yang disebutkan nananya
adalah Urwah bin Az-Zubair, Mujahid, dan Abu Ishap Asy-Syaibani.
Dalam riwayat AI Hasan bin Sufyan, dari Mu'adz, dari Ashin, dari
bapaknya disebutkan, ;;i dt:I j> kJ Ji3 (feor¢#g /aft.-/aft. in.ow4

me#emzfz' fo»%  Uma7.).  Hadits  ini  diriwayatkan Abu Nu'aim melalui

jalunya.
®di=^)   ±>   'J=^3   C\.   (Sesungguhnya   kami   masuk   menemui

per®ge.asa hamz). Dalam riwayat Ath-Thayalisi dari Ashim disebutkan
dalanbentukjamak,`£:3!?S^L(Szf/fcz»-S%/fan).

i€j'  'Jj±6  rKamz.  berfaf8  kyada  mereha).  Maksudnya,  kani
memuji mereka.  Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan,   6;? t{<±

9,.;±±, .;apS  (Kant  berbicara  di  hadapan  mereha  tehiang  sesuatuD.

Sedangkan dalam riwayat lbnu Abi Syalbah dari Abu Asy-Sya'tsa, dia
bckata  d li£ 6}'i# :Jdi i{?fi i; 1:j{ i 15iiS # c*:I Jf iJi J£S
°+,fe  $3 °;±rL1 .U ..rjis `..+;rfp] ¢S;atu kaun mas;k kepada Ibnu

Umar lalu mercka mencela Ycrzid bin Mrawiych. Prm Urur berkata,
``Apakah halian mengatahan seperti ini di hadapan mereka? " Mereka

berkata, "Bahkan kawi memlyi dan mei'I:ydyung mereka. I)
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Dalan riwayat Urwah bin Az-Zubair yang dikutip AI Harits
bin Abi  Salamah dan AI Baihaqi, dia berkata,    lf!  :tjii :iE 6Eil  £=-5i
Jjifg:'j6i,*'J=a5a#gr.I.oiiiL`:ad6;:i<:±5¢3£F!ij!:r+±j

q..i':xp 'S ';}S  €!fi} 'tyi  `Sin, (ife (Aku datang kepada lbnu Umar dan

berkata,  "Sunggwh kami duduk di hadapan para imam kand itu dan
met.eka berbicara tentong sesuatu yang kand tahu keberlaran adalch
selaln  itu,  lalu  kant  membenarkan  mereka."  Dia  berkata,  ``Kanl
menganggap ini adalah perbuatan viif;ak. Aku tidak tahu bagainana ia
me»%n"  hamzf. ')  Sedan9kan reddsi  AI  Baihaqi  dalan  riwayat  Al.
Harits disebutkan,  133i 61}` ;`=aiil qfi;i fG}l jp frL` b'; gii}l # ul' u:

+;;  i?ca  :+J`  br!   :'jdi   ,&1  :)§}'  :'J}i3  (WczAaz.  4dr  i4bdz.rmAma»,

sungguh karmi pernah masuk menemui imam yang menctapkan suatu
keputusan,  yang  karmi   anggap  sebagal  keourangan,  nc[mun  kand
mengatakan,   ``Senoga  AIlah  memerima."   Dia  kemudian  berkata,
``Sungguh  kami  para  pendamping  Muhammad. ')  Lal"  disedu:flcan

redaksi seped di atas.

Dalan  kitab  [4/  Jmam   karya  Abdurrahman  bin  Uamr  AI
Ashbahani  melalui  sa[#ad-nya,  dari  Arib  AI  Handani,  :+i  c¢:Y  ::-fi

(J4fu berfrofa *epada Jb#w Umar), lalu disebutkan redaksi saperti tadi.
AI  Khara`ithi  menyebutkan  dalam  kitat  4/  Masawz.  melalui  Asy-

1               -              1                                                                                                       _         ,,

sya'bi,  `Uie #' d3 G> t`s¢ {#ai3 a;ifi ji Jilt bf :# d:i tj3
CAku permah6fa +3 £is &i jfo chi j*3 +af j3 iia ii` d' :Jdi ou,

berkon kepada Ibnu Umar.  `` Sunggwh kani permah masuk menemwi

pendmpin-pem:inpin kami dan memuji mereka.  Apabila kani kedar
maha kami mengatakan untwk mereka apa yang berbeda dengan itu."
Dia berkata, "Bchulu, kwi menganggap hal wi di masa Rasulullch
SAVsebagalkemunafihan.'`

Dalam kitab A4us»czd Musnddad dari Yazid bin Abi Ziyad, dari
Mujahid    disebutkan,    "Sesungguhnya    seorang    laki-1ald    datang
menemui  Ibnu  Umar,  maka  kani  berkata  kepadanya,  `Bagaimana
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sikap  kamu  terhadap  Abu  Unais  Adh-Dhahhak  bin  Qais?'  Kami
berkata, ` Jika kami bertemu dengannya maka kami katakan kapadanya
apa yang dia sukai. Apabila kami pergi darinya kani katakan selaln
itu'.    Dia    berkata,    `Itu    dahulu    kami    dan    Rasulullch    SAW
menganggapnya bagian dari kemunafikan' ." Sementara dalam kitab A/
4zrsafA karya Ath-Thabrani disebutkan melalui Asy-Syaibani -yalmi
Abu Ishaq-dan Sulainan bin Fairuz AI Kufi.

S$1=  S   (Kami  dahulu  menganggapnya).  Semeatala  dalam

riwayatnya yang diriwayatkan melalul AI Kasymihani disebutkan,  iiJ`

lii fl[lamz. meng8»ggap z.»z). Riwayat selain Abu Dzar sana saperti ini

disertai    tanbahan,    6ti    /Sehagr[z.   fe7»qna/iha»/.    Ibnu   Baththal

mengutip dengan kata, Ou,i rrfzf/ sebagal ganti lii ¢nz). redaksi serupa

I.uga   dinukil   dalam   riwayat   Yazid  bin   Harun,   dari   Ashin   bin
Muhammad,    hanya    saja    di    sini    disebutkan,    ij`£3I    de    @arz.

femw»a#han/, lalu diberi tambahan,  -;a± ¢i+ di ¢;;i :ire Jj

rfe &i j£ &i i*3 ,iF j£ :# i!i ]6 :¢;i ]6 :]ti; {,tj:,jHO, ,fa La>i
';i:;)  (Ash;in 'berkata:   Sandaraha  -);ini  Umar-mend;ngar7ou

menceritakan hadits ini, dia berkata:  Bapckku berkata,  "Ibnu Umar
berfufa,  `Paida nasa Rasw/#JJ¢¢ £L4 W'. ') Demikian juga redaksi yang
diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dalam kitab 4/ Mas«ad dari Ashin
bin Muhammad hingga kata, 6tij.

Ashim   berkata,   "Saudaraku   menceritakan   kepadaku,   dari
bapakku, bahwa Umar berkata, `Kani dahulu menganggapnya sebagai
kemunafikan di nasa Rasulullah SAW'." Dalam kitab 4/ j4fAra/karya
AI  Mizzi  disebutkan,   `Diriwayatkan  oleh   `kha'4  dalam  kitab  +1/
4Aham, dari Abu Nu'aim, drri Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari
bapalmya dengan redaksi  yang  sama saperti  itu." Dia berkata pula,

4 Ini adalah kode untuk Imam Bukhari.
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`Diriwayatkan juga oleh Mu'adz bin Mu'adz, dari Ashim, dan pada

bagian akhinya disebutkan, `Aku menceritakannya kepada saudaraku
Umar,  maka  dia  berkata,  sungguh  bapakmu  biasa  menambahkan

padanya, pada nasa Rasulullah SAW, dan dari perkataannya'." Lalu
Mu'adz  berkata  hingga  akhimya,  "Ini  tidck  disebutkan  oleh  Abu
Mas'ud." Kemungkinan dia menukil dari kitab-kitab belakangan, dan
saya beluni melihatnya pada satu pun di antara riwayat-riwayat yang
sanpai kapada kami  dari AI Farabri,  dan tidak pula dari  selairmya,
dari Imam Bukhari.

AI  Ismaili  berkata,  `Tambahan  yang  disebutkan  itu  tidak
terdapatdalamhaditsAIBukhari."Maksudnya,kalimat,J*3:+afj£
';i:ieg±S^in`j:p*\toadamasaRasulullahsAW).

i;£}:}\  i  a.rfu) .} .0).. (Sesungguhnya seburmk-bank manusia
a!daJafo peml.JI.k dwa m#ha/. Sudah disebutkan dalam bab apa-apa yang
dikatakan tentang pemilik dun muka pada pembalasan tentang adab,
melalul jalur  lain,  dari  Abu  Hurairah  dengan  redaksi,  u.€l  *  a?

ITeJ7#asw*   ma#us}.a   );any   ha"frJ.    Penjelasannya   beserta   semua
pelajarannya sudch disebutkan di tempat itu. mnu Baththal di tempat
ini  menyinggung  persoalan  yang  tampaknya  bertentangan  dengan
makna lahimya,  yaitu sabda beliau  SAW kapada orang yang minta
Lzin, -i:S;3\ jf ';;i (Seburuk-buruk soudara dalam kelurga). ELctlka

orangitumasukmakabeliaumenyanbutnyadenganramah.Lalulbnu
Baththal  berbicara  tentang  cara  menggabun8kan  antara 'keduanya.
Kesimpulan pernyataan beliau, ketika beliau mencelanya, mcksudnya
untck  memperkenalkan  keedaannya,  dan  ketika  disambut  dengan
ramah    berfujuan    melunakkan    hatinya,    atau    men9hindar    dari
keburukanya.  Tidaklch  beliau  maksudkan  dari  kedua  keadaan  itu
selain manfaat bad kaum muslimin. Hal itu diperkuat oleh tindakan
beliau yang tidak menyebutlran si fat orang in -ketika bertemu-
bahwa dia seorang yang utana atan shalih."
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Pembicaraan tentang hadits hi  sudeh disebutkan juga dalam
bab `Nabi SAW bukan Seorang yang Berkata Keji" pada pembahasan
tentang adab. Pada pembahasan ini diulas juga tentang ghibah yang
diperbolehkan.

28. Menetapkan Hukum ovonis) Bagi Orang yang Tidak Ada

ui .o! :*3 ,4fa &i jfa 9jfij, od'i3' fe Oof i£ &i 'g>; ifa5G if

±i€j±±; G ¢,i;  :]6 .gr * i;T ;i €tgLfj cg± i;; 6L±
. +J}.I ,i)fu'33

7180.  Dari  Aisych RA,  bahwa Hindun berkata kepada Nabi
SAW,  "Sungguh  Abu  Sufyan  adalch  seorang  laki-laki  yang  kikir,
maka aku terpcksa harus mengambil harta darinya." Beliau bersabda,
``Ambillah  apa  yang  menoulai:pimu  dan  anckmu  dengan  cara  yang

patut."

Keterangan Hadits :

Gab   menctapkan   huku:in   bagi   orang   yang   tidck   addy.
Maksudnya,   dalan   pckara   yang   berfuub,ungan   dengan   hak-hak
manusia, den bukan yang bchubungan dengan hak-hal Allah, menurut
kesapakatan. Hingga sekiranya terbulcti seseorang mencuri nanun dia
tidak hadir di persidangan,  maka  diputuskan untuk mengembalikan
harta, tetapi tidak diputuskan dipotong tangan.

Ibnu  Baththal  berkata,   `Malik,  AI-Laits,  Asy-Syafi'i,  Abu
Ubald, dan sekelompok ulama memperbolchkan menetapkan hukum

(vonis) bagi orang tidak hadir dalam persidangan."

Nanun   Ibnu   AI   Qasim   dalam   riwayatnya   dari   Malik
mengecualikan  kondisi  apabila  orang  yang  tidak  ada  memiliki  hal
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yang mesti dikunjunginya seperti tanch atau harta yang tidak bergerak
lairmya.  Kecuali apabila kepertiarmya sudah sangat lama atau tidak
ada  lagi  beritanya   sama  sekali.   Ibnu  AI  Majisyun  mengingkari
keabsahan pendapat ini dari Malik. Dia berkata, "Praledk di Madinah
adalal  menjatuhkan  hukuman  bagi  orang  yang  tidak  ada  secara
mutlck, meskipun orang itu men8hilang setelah tuntutan kapadanya."

Ibnu  Abi   Laila  dan  Abu  Hanifth  berkata,   `Tidak  boleh
menjatuhkan  vonis  kapada. orang tidak  eta.  Sedan8kan  orang  yang
melarikan diri atau bersembunyi setelah dinyatakan terbuldi atas kasus
itu,  maka  qadhi  membuat  panggilan  terbuka  sebanyak  tiga  kali,

apabila tidck datang maka dij atuhkan vonis."

Sementara Ibnu Quddamah beckata, `Menetapkan hukum bath
orang yang tidak  ada diperbolehkan pula oleh Ibnu Syubrumah,  AI
Auza'i, Ishaq, dan salch satu riwayat dari imam Ahmad.  Sedan8kan

yang tidak memperbolehkannya termasuk Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, dan
juga riwayat lain dari haam Ahmad."

Dia juga berkata,  "Abu  Hanifch mengecualikan  orang  yang
memiliki  wakil  misalnya.  Boleh  dijatuhkan  vonis  atasnya  setelah
memanggil wakilnya."

Para ulama yang tidak mempefoolehkan berdalil dengan hadits
o,O

Aliyangdiriwayatkansecara7»ape.',ira;:L€gcap®l!+>q,g=air

i;fry (Jangan engkou menetapkan keputusan atas salah satu dari dua

pihck yang berperkara hingga eng`kou mendengar dart yang lain). hi
adalah hadits foasa#.  Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-
Tirmidzi  serta lairmya. Berdalil pula dengan hadits,   :;i 313`=..ij.u }ql

;;:a;il  Perintch untck memberi:ken persamaan hak di antar'a dua

pz.faa!fr )Jang bexperhara/.  Disanping itu,  apabila yang tergugat hadir
maka keterangan dari penggugat tidak didengarkan hingga ditanyckan
kapada   tergugat.    Apabila   tidak   ada   lalu   bagainana   sehingga
keterangan    itu    diterima?    Begitu    pula,    apal>ila    diperbolehkan
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menjatuhkan vonis saat yang tergugat tidak hadir, tentu kehadiran di

persidangan tidak lagi menj adi kewajiban barinya.

Para ulama yang membolehkan menjawab argumentasi di atas.
Mereka mengatakan, bchwa semua itu tidak menjadi halangan untuk
menetapkan kaputusan (vonis) bad orang tidak ada atau tidak hadir di

persidangan,   karena  jika   hadir,   berarti   dalilnya   ada   dan   mesti
didengar,  lalu  dilaksanakan  sesuai  kandungannya,  meski  berakibat

pembatalan hukum sebelumnya. Sedangkan hadits Ali dipahami untuk
kondisi kedua pihak berperkara sana-sana hadir.

Thnu    AI    Arabi    berkata,    "Hadis    Ali    berlaku    apabila
memun8kinkan mendengar dalil kedua belah pihak, namun bila ada
halangan  seperti  tergugat  tidak  ada,  maka  tidak  terhalang  untuk
menetapkan  kaputusan  bagi  perkara  tersebut.  Sama  halnya  apabila
terhalang  mendengarkan  keterangan  yang  tergugat  dengan   sebab

pingsan,  gila,  pemboikotan,  atau  masih  kecil.  Para ulana madzhab
Hanafi  mempraktikkan  pula  ketetapan  ini  dalam  masalch  s)/e{/'czA.
Begitu pula hukum untuk orang yang memiliki hak atas orang yang
tidak ada, saperti nafl[ah suami yang tidak ada terhadap istrinya."

Kemudian  Imam  Bukhari  menyebutkan  hadits  Aisyin  RA
tentang  kisah  Hindun.  Hadits  ini  dijadikan  dalil  oleh  Imam  Asy-
Syafi'i    dan   sejumlch   ulana   untuk   membolehkan   menetapkan
kaputusan atas pihak yang tidak ada, tetapi hal ini ditanggapi karena
Abu Sufyan ada di negeri itu. Penjelasan lebih detail tentang masalah
iri   sudah   dipaparkan   pada  pembahasan   tentang   nafrah   disertai

penj elasan hadits tersebut.

Pela_i aran yang daDat diambj±

Perempuan   boleh   keluar   dari    rumah    untuk   memenuhi
kebutuhannya, dan suara perempuan bukan aurat.  Saya (Ibnu Hajar)
katakan, setiap salah satu dari keduanya perlu penelitian lebih lanjut.
Permalasahan Pertana disebutkan Hindun datang untuk berbaiat dan
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masalah naffal hanya mengikuti hal itu.  Sedangkan masalah kedun
berada dalan kondisi darurat yang dikecualikan dari kondisi nomal.
Sementara  letck  pemasalahan  adalch  pada  kondisi  yang  bukan
darumat.

29. Barangsiapa yang Diberi Keputusan dari Hak Saudaranya
Mcka Dia Tidak Boleh Mengambimya, karena Keputusan Hakim

TidakMenghalalkanyangHaramdanTidakMengharamkan
yang Halal

:ri df 'afi '+f3 .ei ,;i}l i; :3£ L3;£i :'Jj +fe
_,-,,

JjlJ if S!£f +3 # ^&` j* 3ji foj3 'in ii ®ei J?

ap'; €± c9ji¥ ri;; `ri;4i a J4,q *j # ^&, j* ?,
# {iia£°i ci}2u: L€;i cr; ui lL€; :'Jtiir a# ,eJi; O®i

`fjzgii;iJ''1=:£ircar,`|;@'u±i6.j3cpiji'+g.+2:i;
.dr#, .jf Gki# .,ai * `edj `uf ii€¢

7181.  Dari  fonu  Svihab,  dia berkata:  Urwch bin  Az-Zubair
`mengabarkan    kapndak`L    bchwa    Zainab    putri    Abu    Salanah

mengabarkan kapadanya, bahwa Ummu  Salanah (istri Nchi  SAW)
mengabarkan   kapadanya,   dari   Rasulullah   SAW,   bchwa   beliau
mendengarpercekcokandidapanpintukanamya,makabeliaukeluar
menemul   mereka   lalu   bersabda,    "Sescl#ggrriny¢   afu   faany¢/aA
manusia biasa, orang yang berperkara datang kepadakli, barangkali
sebagian kamu lebih cakap dari yang lain, sehingga aku mengira Ta
benar   dan   aku   nemenangkannya.    Barangsiapa   aku   putuskan
unmknyahakseorangmuslim,mckasunggwhtwadalchsepotongapi.
mahadiebolchmengambilnyaatoumeninggalkannya."
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di i; ± 'o6~ :°d'6 Si +i # &i j* 9ji foj3 'afa;G #
a:zj6 ± 'a£3 ;ap; i;I .oi upj3 u!i c*: rfe 3±i j! :rfe ofj3
¢j!'fe'®doisctj±iL;i'j±iL:'j;i?iiG'e;ds`.ap';

•3±13 uk d,3 ttf!i ;*,3 i;i3 u±f :'Jri; 'a#3 i; # 33'; iri; t±

i;iaii'jjL;i::.J£]a;i3S&ijfoaitjjL;j;j3cj
'ul,3 tdi ;tryj i;`3 tj±i :'a£3 i; # 'J63 .9e!T €j; rty

i; :f£'l: Ou' a :iJ 9S &1 # &1 ]jL; 'Jti;E|

'Dis-  `u±i

•3±,3 i;

£ch,3  cLFich, ij'}.I  :*3 ¢ &` jfa &i 'J;i 'Jj iJ: .i£3
c:i± # ir cf; tl, ti} ufEfi :'a£3 ,ri :s}, 'J6 €r: .:±=j.i•,                          "           .j£€&,,L#,g6TJcj

7182. Dari Aisyin istri Nalii SAW, bchwa dia berkata, `Utbah
binAbiWaqqachmenbuntpejanjianterhadapsaudaraSa'adbinAbi
Waqqash, bahwa anak dari budak perenp+lan Zam'ah adalch anakku,
maka   engkan   sebaiknya   menganbilnya   untukmu.   Ketika   tchun
pembebasan kota MalckalL Sa'ed menganbiinya dan berkata,  `iinck
saudaraku, dia telch membunt pelj anjian kapadaku tentangnya'. Maka
Abd bin Zan'al bendiri mencegahnya dan berkata,  `Dia saudaraku,
anak dari budak pelqupun bapakku. Dia dilahirkan di atas ternpat
tidur   bapakku'.   Mcka   keduanya   mengndukan   hal   itu   kapada
Rasulullch   SAW.   Sa'ad   berkata,   `Wahai   Rasulullali,   ini   anak
saudaraku, dia telch membunt perjanjian kapadaku tentangnya'. Abd
bin Zan'ch beckata, `Dia saudaraku dan anck dari budek perernpuan
bapakku,  dia dilaliha  di  atas  tenpat tidurnya'.  Rasulullah  SAW
b=usalDde,    `Dia   untukmu   wahai   Abdu   bin   Zdm'ah'.   BLen"dian
Rasul"I+ch SA;W bewhda,  `Anak dinisbatkan kepeda pemilik tempat
tidur  [surmi yang sch]  dan bagi pezira nick ado hak'. Sctctch Trfu
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beliau  berdiri  kepada  Saudch  binti  Zam'a]L   `Bertizj.ab/CZA  dari#);a ',
karena  beliau  melihat  kemiripannya  dengan  Utbch.  Setelah  itu  dia
tidak pemah melihat Saudah hingga bertemu dengan Allah."

Keteranf!an Hadits :

a3ab barangsiapa yang diberi keputusan dari hak soudaranya
maha dicz fid¢fr bo/ch me#ganb##)+q/.  Maksud `diberi kaputusan dari
hak  saudaranya',  adalah  lawan  pelkaranya.  Kata  `saudara'  di  sini
dalan malma yang umum, yaitu jenis. Karena muslim, ahli dzimmal)
kafir terikat pelj anjian damai, dan orang yang-murtad memiliki hukum

yang sama dalam masalah ini, sehingga kata `saudara'  dalam hadits
itu mencakup  saudara nasab,  susuan,  agama,  dan  lairmya.  Mungkin

juga penggunakan  kata  `saudara'  di  sini  dalan  rangka menggugah
pendengar.   Hanya   sqja   Imam   Bukhari   menggunakan   kata   `hak
saudaranya' dalanl rangka memelihara redaksi hadits. 01eh karena itu
dia berkata, `Maka dia tidak boleh menganbilnya'. Karena i,ri adalah
kelanjutan hadits yang dimaksud. Lafazh ini tercantum dalam riwayat
Hisyam  bin  Urwch   dari  bapaknya.   Sementara  pada  pembahasan
tentang meninggalkan tipu daya sudah disebutkan hadits yang berasal
dari riwayat Ats-Tsauri darinya.

'*st>   I;±i'  q3   bl+   :|±;'  '¥   fw.I   ;\=zai   a¢  /SesowggrAnya

kaputusan  hakim  tidck untuk menghalalkan yang haram  dan  tidak
mengha¢mfaa» )^a»g ho/al/. Redaksi ini dianbil dari pemyataan Asy-
Syafi'i,  sebab  ketika  menyebuthan  hadits  ini  dia  berkata,  `Di  sini
terdapatdalilyangmenyatakanbahwaumathanyadibebani'kaputusan
menurut  yang  zhahir."  Lalu  dia  berkata,  `Ketetapan  qadhi  tidak
mencharamkan yang halal dan tidak men8haramkan yang halal. "

ai:j:a± ±}=.I prchde#gar percrfuha#/. Dalam riwayat Syu'aib

dari  Az-Zuhri  disebutkan,  f\=a;  a;ii  ±p=.  @e/z.a"  ore»de»gr[r «"Jia

aerfsi.* orang cehafr/.  Sementara dalam riwayat Yunus yang dinukil
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inan  Muslim  disebutkan  dehgan  redaksi,  r:4£  ail+  rswara  berisz.k

percekcoke#J.   Kata  frfo¢s%7"   adalah  I.sl.in  ma!sWc!r,   dimana  bentuk
tunggal, jamak,  ganda,  jenis  laki-lald,  dan jenis  perempuan  adalah
sama. Akan tetapi bisa saja dirubch menjadi bentuk janak dan ganda.
Seperti  pada  riwayat  di  atas  menggunakan  kata  4ftas%w#m,   yakni
dalam bemk jamak, dan begitu pula pada fiman Allah dalan surah
AI ELr3i ayah +9, 9\=:a;i 9(XL qnilah dua golongan [golongan mukmin

dan golongan ha:fir] yang bertengkar) .

Imam   Muslin   meriwayatkan   dari   Ma'mar,   dari   Hisyan
dengan kata aaj', dan ini adalch salah satu dialek kata/.a/¢bafa. Orang

bersengketa   di   sini   belum   saya   temukan   keterangan   penentuan
mereka.  Hanya saja ditegaskan balwa mereka terdiri dan dua orang
seperti pada riwayat Abdullah bin Rafi', dari Ummu Salamah, yang
dikutip Abu Daud dengan redaksi,  9ie3 ii=.3 ;:if givt j:4 giv' 'J+3 j{

tyl:fi±± (Dua laki-laki bersengketa datang kepada Rasulullah SAW).

Mengenai objek sen8keta telah dijelaskan dalan riwayat Abdullah bin
Rafi',  yaitu masalah warisan.  Dalan  salch  satu redaksi  disebutkan,
``Tentang warisan dan hal-hal yang telah samar."

g3::i; +6 rDz. dep¢" pz.#fw kemc!r#);a/. Dalam riwayat Syu'aib

dan Yunus yahg dikutip Imam Muslim disebutkan, *u: I:9 /Dz. dep¢#

p!.#fwH);aJ.   Kamar   yang   dimcksud   adalah   tempat   tinggal
Salamah,  Imam Muslim menyebutkan dari riwayat Ma'mar,
'-i:J=(DidepanpintuUrlrmuSalamah).

Urmu
ii r®;

+:;±± di a\. (Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa). TLzrkeL

bar);a!r artinya ciptaan.  Kata ini digunakan untuk bentuk jamak dan
tunggal dengan arti dia termasuk kelompok mereka. Mcksudnya, Nabi
SAW bersekutu dengan manusia dalan asal penciptaan. Meski beliau
memiliki   kelebihan   atas   mereka   dengan   beberapa   keistimewaan
khusus dari segi dzat maupun si fat. Pembatasan di sini dalam konteks
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majaz, karena beliau memiliki keistimewaan berupa ilmu batin yang
disebut gaffer a/ gal/a sebab beliau mengucapkannya sebagai bantahan
bagi  yang  mengatakan  bchwa  setiap  rasul  pasti  memiliki  semun

perkara gaib hingga tidak tersembunyi baginya siapa yang dizhalimi.

uafe`   ir   ail   aji€   i>i ai#  xp.,  #ti  i!i3  @m
sesunggu,hnya   orang   yang   bersengketa   datang  kepadaku   dan
barangkait  sebagian  mereka  lebth  cakap  dibanding  sebagian yang
/az.#J.  Dalam  riwayat  Sufyan  Ats-Tsauri  pada  pembahasan  tentang
meninggalkan tipu daya disebutkan dengan redaksi,  J`; 6ri=;=j *'!J

rig ir  fr givoi 6jf3 bf
•th  (Dan  sesungguhnya  halian

bersengketa  kepadaku,  dan  baranghali  sebagian  harm  lebth  cakap
mengemukakan argumentasinya dibanding yang lain). FLedalKsi se:rlxpa,

juga disebutkan da-lam riwayat Muslim dari Abu Muawiyah.

69\:¢   'd]fi   +irS   (Aku   mengira   bahwa   dia   benar).   Tri

menunjukkan  bahwa  dalan  pembicaraan  itu  terdapat  bagian  yang
tidak   disebutkan,   dinana   selen8kapnya   adalah,   "Dan   dia   pada
hakikathya berdusta." Dalan riwayat Ma'mar disebutkan,  6?e  i$6

(Aku menduga dia benar).

a+I,fu,   3'  apa35   t#faf  "emzffzrsha»   zf«fzfhapr¢  Aa/  z.f"/.   Dalam

riwayat Abu Daud dari Ats-Tsauri disebutkan,  qg j*j ji S;I> 3' d£6
'¢±:Iii    (Aku    memutuskan    kemenangan    untuknya    atas    la:wannya

berdas¢rha# apa )/aHg aful dengtzr/. Serupa dengannya dalam riwayat
Abu   Muawiyah.   Sementara   dalam   riwayat   Abdullch   bin   Rafi'
disebutkan,g3#Jjf{|'Q¢,{}: apa;ifu';J!/seszf7!887fA»yqaha
hanya memutuskan di antara ka:rm berdasarkan pendapatha pada c[pa

yang belum diturunkan kepadcku tentangliiya) .

t3:.i   ':S±,  'ti   ':=i:i3   °::;1   (Barangsiapa   yang   aku   tetapkan
w#f#fury¢  feafr seo7ia#g  mus/I.in/.  Dalam  riwayat  Malik  dan  Ma'mar
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disebutkan,  #i  *  i?  :;i;  @'  'l:iili  ::ii  tBara#gr!.apa  );any  afu

putuskan untuhaya sesuatu dari ,hak squdar.anya)., SeTedAIa da]aln
riwayat Ats-Tsaul disebutkan, \±a  9e±i i? al' :==:as  ::;i  @a!ra#grz.apa

yang a:ku putuskan sesuatu unfuknya dart hak sandaranya). Sckan=
akan    beliau    memasukkan   ma]ma    `memutuskan'    kapada    kata
`memberikan'. Dalan riwayat Abu Daud dari Muhammad bin Katsir

(gurulmanBukharidalamriwayatini)disebutkan,5>ir3't-::aj:+
':Sk. 'st  S,.:;*, g±ji (Barangstpa yang aha putuskan untuknya sesuatu

dart  hak  soudaranya,  riraha janganlah  mengambilnya).  Shin  rrfu,
dalam riwayat Abdullah bin Rafi' yang dikutip Ath-Thahawi dan Ad-
Damquthnidisebutkan,±£;;fu`¢\1ifiif9q!,€±:£ta`3i};±±!;3':=-:Zi:i;i

apg°i  i}Z gj±; e  q+; jif ti\£L! Jut ir =iLg  ¢; 3' @a7~a7zgrz.ape j;a»g afu

putuskan  untuknya  suatu  perkara  menurat  pandanganku,  padah?I
keputusan     itu     merapakan     bagian     dart     kezhaliman,     n:aka
sesungguhnya  dibagikan  sepotong apt kapadanya  dengan  sebab  itu
kelakpadaHariKrdmatdiaakandatangmembowanyadilehermya).

S  ap  /Sesw#ggrfanya  I.a foa7!);¢J.  Kata ganti  di  sini kembali
kapada keadaan atau kisah.

jtll 6? .iiLg /Sepofong apz.). Maksudnyfu apa yang aku putuskan

untuknya berdasarkan  dalilrdalil  lahirich, jika  hakikathya  dia  tidak
berhak mendapatkannya, maka hal itu akan menyeretnya ke neraka.
Kalimat `sepotong api' adalah perunpanaan dari Nabi SAW tentang
kerasnya adzab bagi orang yang menganbil keputusan itu padahal dia
tahu   bahwa    itu    bukan   haknya.    Ini    temasuk    majas    fczs);bz.A

®enyerupaan),  saperti fiman Allah dalam surah An-Nisaa`  ayat  10,
(')is .tii± a 'Ofa4 C*)., (Sebenarnya mereka itu menelan api sepenwh

perutnya).
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¢:;i    °jl     ch±}Si     (Dia     bolch     menganbilnya     atou
menz.nggrzJfa##}Ja[J. Dalam riwayat Yunus disebutkan, tiJ'j], 3i l€i*ji

(Dia  boleh  membawanya  atau  membiarkannya).  Se;men:kara,  dalam
riwayat Malik dari Hisyan disebutkan dengan redaksi,   tL`¢ 6j;lf it
'ti   SA   (Janganlah  dia  mengambilnya,  karena  sesunggi:hnya  chJ

membagikan sepotong apt kepadanya).

Ad-Daruquthni  berkata,  `Hisyan  meski  seorang  periwayat
tsz.gaA akan tetapi Az-Zuhri lebih pakar darinya."

Demikian yang dikutip Ad-Daruquthni deri gurunya Abu Bah
iin-Nalsabur.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Az-Zuhri kembali kapada
riwayat  Hisyam,  karena  perintah  tersebut  dalarn  rangka  ancaman,
bukan perintah memilih. Bahkan ia sana saperti frmian Allah dalam
surah  AI  Kahfi  ayat  29,  :;a;ii  ;a  #3  ir#  ;a  :;i  prafa
barangsiapa   yang   berinan   maka   dia   hendcknya   beriman   dan
berangsiapa ingin kaf ir biarlch did ka:f a).

Ibnu At-Tin berkata, "Ia ndalah pembicaraan untuk pihck yang
dimenan9kan.  Maknanya, dia lebih tabu tentang dirinya, apckch dia
berhak   atau   tidck  berhak.   Apal)ila  dia  berhak  maka  dia  boleh
menganbilnya, namun bila tidak berhak maka sebalknya ditinggalkan,
karena hukum tidak memindahkan suatu perkara dari keadaan yang
sebenanya.

Catatan

Abdullah  bin  Rafi'  menanbahkan  dalam  hadits  lain,    i:j

#1 ca` 'Irii u' j> :qb if 'j63 t,®ir}i
`\=S=.\,  .i   .a;fu\  \=±'f)  \=±6  (Kedua   laki-laki  itu  lantas

merangis.   Lalu   masing-masing   dari   keduanya   berhata,   "Halcku
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untukirm."   Maka   Rasulullah   SAW   bersabda   kepada   keduanya,
``Adapun  bila  ha:mu  melaku:ken  hal  itu,  maka  bagilah  berdua  dan

usahckan berada di atas kebenaran, kemndian hendaklah mengambil
bagian masing-masing dan saling menghalalkan. ")

Pelaiaran vang dapat diambil:

1.          Orang     yang     belpedrara     dalam     kchatilan,     1alu     dia
memenangkan peckara itu berdasackan  falctor-faktor  lahiriah,
maka dianggap berdosa, sehingga apa yang didapatkarmya itu
adalah haran.

2.          Orang yang men8klaim memiliki hak atas harta tertentu namun
tidak punya bukti,  1alu pihak tergugat bersumpah dan hakim
memenan8kannya   atas   dasar  sumpah  itu,   maka  ini   tidak
membebaskannya dari peckara batin.

3.          Apabila   penggugat   mengajukan   bukei   sesudah   itu   yang
menguatkan  gugatannya,  maka pedraranya diperiksa kembali
dan hukum sebelumnya dapat dibatalkan.

4.         Barangsiapa  melakukan  tipu  daya  untuk  pckara  yang  batil
dengan cara apa pun hingga menjadi benar secara lahir,  dan
dimenan8kan   dengan   sebab   itu,   maka   dia   tidak   halal
mengambilnya secara batin, dan berdosa karena kaputusan itu.

5.          Scorang mujtahid terkadang kelini. hi menjadi bantahan bagi
kalangan  yang  mengatakan  bahwa  semua  mujtahid  adalal
benar.

Seorang mujtahid apabila keliru, maka dia tidq]c berdosa dan
bahkan diberi palala, seperti yang akan dibahas mendatang.

Nabi SAW biasa memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya
dalan hal-hal yang belum turun wahyu. Namun sekelompok
ulana berbeda pendapat  dalam hal ini.  Tetapi hadits di  atas
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merupakan   dalil    yang    sangat   kuat   untuk   mematahkan
argunentasi mereka.

Terkadang ijtihad Nabi SAW menunturmya kapada satu urusan
dan beliau memberi  keputusan berdasarkan hasil  ijtihad  it`L
tetapi   hakikatnya   menyelisihi   kaputusannya.   Akan   tetapi

perkara  saperti  ini  bila  teljadi  pada  diri  beliau,  maka  tidak
dibiarkan demikian karena adanya si fat rna 'sfewm  (telpelihara
dari       kesalchan).       Sedangkan       mereka      yang      tidak
memperkenankan hal itu terjadi pada diri Nabi SAW berdalil,
sekiranya kekeliruan bisa teljadi pada kaputusan beliau, maka
konsekuensinya orang-orang yang diberi  fch/z/ berada dalam
kekeliruan, karena ada perintin untuk mengikuti Nchi  SAW
dalam segala hukumnya, hingga Allah berfiman dalam sural
jin-Nisaa` ayat 65, ;{£;{i ;af ap ajiz*± # 6j5}{ i ar:33 sO

(Sekali-kali   tidak,   demi   Tuhanmu   mereha   tidak   beriman
hingga   menjadika:rmu   sebagal   hakim   atas   apa-apa  yang
fery.¢dz. dz. ¢»f¢7q mereha/. Disamping itu, ijma ' telpelihara dari
kesalchan. Sehingga Rasulullah SAW lebih patut mendapatkan
hal  itu  karena  ketinggian  tingkatannya.   Jawaban  terhadap
alasan   pertama,   bahwa   suatu   urusan   bila   menimbulkan
konsekuensi adanya kekeliruan malka tidck dilarang, karena ini
ditemukan  pada  orang-orang  yang  taqlid,   dinana  mereka
diperintah   mengikuti    mufti    dan   hakim   meskipun   bisa
mengalami  kesalahan.  Sedangkan  yang  kedua,  kousekuensi

yang mereka sebutkan tidak bisa diterima, sebab ijma ' -jika
dikatakan  teljadi- menunjukkan  bchwa  pandangan  mereka
adalal} yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Maka mengikuti
di sini kembali kapada perintah Rasul bukan kepada ijma ' itu
sendiri.

9.         Hadits  ini menjadi dalil bari yang mengatakan, bchwa Nabi
SAW  terkadang  memutuskan  sesuatu  secara  lahinya  tetapi
hakikat   perkaranya   menyelisihi   kaputusannya,    hi   tidck
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terlarang, karena kousekueusinya bukan sesuatu yang mustahil
menurut    akal    maupun    riwayat.     Mereka    yang    tidak
memperkenankannya  menjawab,  bahwa  hadits  ini  berkaitan
dengan  kaputusan-kaputusan  tentang  kejadian  dalam  ran'8ka
memutuskan perkara yang dibangun atas dasar pengakuan atau
bulcti.  Tidak mengapa bila hal itu teljadi padanya.  Meskipun
bila teri adi maka tidak dibiarkan dalam kekeliruan. Akan tetapi

yang terlarang tedyadi kekeliruan adalah, beliau mengabarkan
suatu urusan bchwa hukum  syar'inya  seperti  ini  (misalnya),
1alu hal itu didasarkan pada ijtihadnya semata.  Pada perkara
seperti  ini keputusan beliau hanyalah kebenaran berdasarkan
firman AIlah dalan surah An-Najm ayat 3, 4f#®`  cf  5±if  eJ

(Dan  tiadalch yang  diueapkannya  itu  [AI  Qii:r`an]  menurat
femazfa»   Aaw   7za/s"nyaJ.    Tetapi   dijawab   bahwa   yang
demikian berkonsekuensi kapada hukum syara' sehingga tetap
ada kemusykilan sebagainana semula. Di antara dalil mereka

yangmemperbolehkanhalituadalahsabdaNabiSAW,bitJ±i

a;.e3 qb iji=ai Gj'6 `;i {&i 1! 3'! 'V  ijJjif j> +t3i J36i rHfu
diperintchkan   untuk   menercngi   manapia   hingga   mereha
mengucapkan,    ``Laa    ilaaha    illallah."    Apabila    mereka
mengucapkannya maka terpelihara dariku darah mereka). D±
sini    seorang   yang   mengucapkan   dua   kalinat   syahadat
dianggap   muslim.   Meski   mungkin   secara   hakikatnya   dia
meyakini yang lain. Hilrmah yang demikian -meski bisa saja
beliau mengetahui hakikat setiap persoalan melalui wahyu-
bahwa    beliau    adalah    pembawa    syariat,    maka    beliau
menetapkan   hukum   berdasarkan   syariat   tersebut,   supaya
dijadikan pula pegangan para hakim sesudahnya. 01eh karena
itu  beliau  bersabda,   "Sesw#gg!ifa#}ia  czfai  rfea]Iycz/a!fo   ma!#wsz.a

bz.ascz",   maksudnya   dalam   hal   menetapkan   hukum,   sama
seperti yang dibebankan kapada mereka. Rahasia inilah yang
diisyaratkan   IInam   Bulchari   sehingga  menyebutkan   hadits
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Aisyah  tentang  kisah  anak perempuan budak milik Zam'ah.
Dimana  beliau  SAW  menetapkan  anak  itu  untck  Abd  bin
Zarn'ch  dan  dinasabnya  kapada  Zam'ah.  Kemudian  ketika
beliau  melihat  ada kemiripan  dengan Utbah sehingga beliau
memerintahkan  Saudah  agar  berhijab  darinya  sebagai  sikap
kehati-hatian.   Serupa  dengarmya   sabda  beliau  pada  kisah

pelaku li'an, ketika perempuan itu melahirkan anak yang mirip
dengan  laki-lahi  yang  dituduhkan  berzina  dengannya,  mcka
beliaubersabda,59a¢'jdbgj';ti;:qlq}'rK¢/awhaha#hare#a

sumpah maka aku dan dia memiliki urusan). hearn B"al
mengisyaratkan bahwa beliau menetapkan hukun pada kasus
anak  perempuan  budak  milik  Zam'ah  berdasarkan  keadaan
I.ahimya.  Meski  secara lahinya anak itu bukan dari Zan'ah.
Ini  tidaklah  dinamakan  kesalchan  dalam  ijtihad.  Tidak juga
masuk pada bagian yang diperselisihkan. Pemyataan beliau ini
sebelumnya  telah  dinyatckan  Imam  Asy-Syafi'i  ketika  dia
membahas   hadits   bah   ini,   dia  berkata,   `Di   sini   terdapat
keterangan  bchwa  memutuskan  perkara  di  antara  manusia
didasarkan kapada apa yang didengar dari kedua pihak yang
bexperkara.  Meskipun mungkin  di  dalan  hati  mereka  selain
itu,  kaputusan  tetap  tidak boleh  diberikan  kapada  seseorang
kecunli   berdasarkan   apa   yang   dia   katakan.   Barangsiapa
menetapkan hukum berdasarkan selain yang dikatckan berarti
dia telah menyelisih kitab AIlah clap Sunnah nabi-Nya." Dia
berkata  pula,   "Serupa   dengan   ini   keputusan  beliau   yang
memberikan   anak   si   perempuan   budak   kepada   Abd   bin
Zam'ah.  Tetapi  ketika  beliau  melihat  kemiripan  yang jelas
antara  anak  itu  dengan  Utbah,  maka  beliau  pun  bersabda,'-tiff  a.  '±   g&\  -a3erkyabl;h  darinya  wa;hal  Sandah).:'

Baran8kali  rahasia  sabdanya,  ;={  u`i  ful  rsesw#ggwAnya  afu

franyzz/aA  m¢»usz.a  bz.asa/,   sebagai  penerapan  fiman  Allah
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dalam surah AI Kahfi ayat 110, izl; j:i+ u`i fuf! Jf rKo£¢ha#/crA,
``Sesungguhnya  a:ha  ini  hanyalch  manusia  seperti  kanu..")

Maksudnya,    dalam    menerapkan    hukum-hukum    menurut
keadaan  yang  lahir,  dimana  terdapat  kesamaan  pada  semua
mwha//a/(orang dikenai beban syariat). Maka beliau diperintah
menetapkan hukum  sama  saperti  yang  diperintahkan kepada

para mzfha//a/ itu.  Agar sempuma keteladan terhadapnya dan
hati~hati  para  hanba  menjadi  tenang  untuk  patuh  kapada
hukum lahir tanpa memperhatikan yang batin. Kesimpulannya,
di tempat ini terdapat dua perkara; cara penetapan hukum dan
inilah  yang  dibebankan  kapada  mujtahid  untuk  menelitinya,
dan  dengannya  terkait  salah  dan  benar,  serta  butuh  kepada

penelitian,  dan kedua adalah apa yang disembunyikan pihak
berperkara  dalam   hati   mereka  dan   tidak   dapat   diketahui
kecuali oleh Allah,  serta siapa yang Dia kehendaki di antara

para  rasul-Nya,  maka  tidak  ada  J¢4/I/ @eban  syara)  dalam
masalal ini.

10.       Ath-Thahawi  berkata,  "SebaSan  ulama  bexpendapat  bahwa
hukum tentang kapemilikan harta, penghapusan kapemilikan,

penetapan nikah, pemisahan suami istri, den yang sapertinya,
.  jika     secara     hakikatnya     sebagaimana     lahimya     maka

dilaksanakan  sesuai  keputusan.  Akan  tetapi jika  hakikatnya
tidak sama dengan lahir yang menjadi landasan hakim dalam
menetapkan hukum baik berupa kesaksian maupun selain itu,
maka   hukum   itu   tidak   mewajibkan   kapemilikan   maupun

penghapusannya,   tidak   pula   menetapkan   pemikahan   atau
menceraikan, dan selainnya.  Ini  adalah pendapat jumhur dan
bersama mereka Abu Yusuf.  Lalu sebagian berpendapat jika
kaputusan  berkenaan   dengan   harta,   dan   urusan   itu  pada
hakikatnya  berbeda  dengan  zhahir  yang  dijadikan  sandaran
oleh  hakin  dalam  menetapkan  kaputusan,  maka  hukum  in
tidak menghalakan untuk yang dimenan8kan dalam perkara
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itu.  sedangkan bila berkenaan  dengan nikah atau  cerai malka
hukum dilaksanckan secara lahir dan batin. Mereka memahami
hadits pada bab di atas sesuai dengan cakupannya saja, yaltu
dalam masalah harta. Mereka berdalil untuk selainnya dengan
kisah  pelaku   /z.'&#,   dinana  Rasulullah   SAW  memisahkan
suami  istri  yang melakukan  /I. 'a7€,  padahal  ada kemin8kinan
laki-1aki itu benar dalam tuduhannya terhadap istrinya. Maka
dapat   disimpulkan   bahwa   setiap   keputusan   yang   tidak
berkenaan     dengan     kapemilikan     harta     maka     berlrfu
sebagaimana   lahimya   meski   hakikatnya   tidck   demikian.
Hukum     hakim     bisa    men8hasilkan    pengharanan     dan

penghalalan selaln dalam masalah harta. Tetapi pemyataan ini
disanggch bchwa pemischan pada pelaku /i. 'a# tebadi sebagai
hukuman  berdasarkan  pengetahuan  pasti  bahwa  salch  dari
keduanya berdusta. Dengan demikian, ia menjadi pokok yang
berdiri sendiri sehingga tidak dapat dianalogikan kapadanya."

Ulama lain dari kalangan nradzhab Hanafi menjawab, "Makna
lahir hadits  menunjukkan bahwa  yang  demikian khusus  apa

yang  berkaitan  dengan  yang  didengar  dari  perkataan  orang
yang  berperkara,   dinana  tidak  ada  bulcti   dan  tidak  pula
sumpah.  Sementara p.erselisihan  tidak  berkenaan  dengan  hal
tersebut.  Hanya  saja  perselisihan  berkaitan  dengan  hukun

yang   dibangun   di   atas   kesaksian.   Beritu   pula   kata   Ji

@arangsz.apcI/  pada  kalimat,  al'  `={±±i  :;i  @¢rangsz.apa  aha

p#fusha#   w#fwrfuy¢/,   adalah   sebagai   syarat,   dan   ini   tidak
berkousekueusi    pada    kejndian,    sehingga    masuk    dalan
pengandaian  sesuatu  yang  tidak  teljadi.   Ini   diperbolehkan
dalam perkara yang berkaitan dengan tujuan tertentu, dimana
di tempat ini memiliki kemungkinan terhadap hal itu, mungkin
sebagai  ancanan dan pencegahan agar tidak menjerumuskan
diri menganbil harta benda manusia dengan modal kecakapan
bersilat lidch dalam berperkara. Meski ia berkousekueusi tidak

cO6 - RATHUL BAARI



adanya pelaksanaan hukum secara batin dalam clad-clad dan

pembatalan-penbatalan clad, tetapi ia tidak disebutkan untuk
hal itu, maka tidak ada dalil bari mereka yang melarangnya.
Disamping   itu,  berdalil   dengannya  berkonsekuensi  bahwa
beliau  dibiarkan  dalam  kesalahan,  sebal>  kaputusannya  itu
tidaklah    menjadi    sapotong    api    kecuali    bila    dibiarkan
berlangsung demikian.  Jika tidak,  kaputusan  yang kemudian
dibedtahukan  kapadanya  telah  kelini,  maka  wajib  baginya
membatalkan  hukum  tersebut  tersebut  dan  mengembalikan
kebenaran kapada yang berhak. Sementara makna lahir hadits
menyelisihi hal  itu.  Untuk itu,  ia tidak dapat  dijadikan dalil
bagi  hal  tersebut,   atau  ditakvirikan  saperti  terdchulu,   atau
kousekuensinya     adanya     pengukuhan     kekeliruan     terus
berlangsung, dan ini adalah batil. Jawaban untuk yang pertana
bchwa  ini  menyelisihi  makna  lahir.  Demikian pula  masalah
kedua. Sedanglran j awaban untuk yang ketiga bahwa kesalahan

yang tidak boleh dibiarkan adalah kaputusan yang lahir dari
ijtihad   beliau   dalam   hal-hal   yang   belum   tunm   wahyu
tentangnya.  Sementara perselisihan berkenaan dengan hukum

yang datang dari beliau dibangun atas dasar kesaksian palsu
atau sumpah dusta, maka ini tidak disebut kesalchan, karena
adanya  kesepakatan  untuk  menetapkan  hukum  berdasarkan
saksi dan sumpah.  Bila tidak demikian, maka sangat banyck
kaputusan-kaputusan   yang   salah   padahal   tidak   demikian,
Sepertitelahdiisyaratkankapadanyadalanhadits,ir6iili-iri
^ch\ .¥\. 'ti\. '4  `jri  S  'u.rd\  (Aku  diperintah  untuk memerangi

manusia  hingga  mereka  mengucapkan,   "Tidak  ada  tuhan
fecwa/z. 4/hah. "/,  dan hadits,   ,dl +jff P +i3:3t }ji P' d!;

(Aku-tidrk diperimtchkan untuk menbelah had man:asia). Ahas,
dasar ini, maka dalil dari hedits tersebut sangat jelas mencakup

perkara harta, akad, penibatalan akad.
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Maka  dari  itu  Asy-Syafi'i  berkata,  "Tidak  ada  perbedaan
antara    klain    halahya    istri    bagi    mereka    yang    telah
menikahkannya  dengan  dua  saksi  palsu  sementara  dia  tabu
kedustaan kedua saksi itu, dan antara mereka yang mengklaim
seorang merdeka sebagai budak miliknya atas dasar dua saksi

palsu,  sementara dia tahu  status merdeka orang  itu.  Apabila
hakim  memutuskan  orang  itu  menjadi  budck  milik  yang
mengklain     maka     dia    tidak    boleh     memperbudaknya
berdasarkan ijma '."

An-Nawawi   berkata,   "Perkatann   yang  menyatakan  bchwa
hukum    scorang    hahim    men8halalkan    lahir    dan    batin
menyelisihi  hadits  SAaAz.A  ini.  Selain  itu,  juga  bertentangan
dengan ijmak sebelumnya atas orang yang mengatakannya dan
kaidah   yang   disapakati  para  ulana   serta  disapakati   oleh
mereka    yang    menyelisihi,    yaitu    `Masalah    kehormatan

acemaluan)  lebih patut  untuk berhati-hati  dibandihg masalch
harta,."

Ibnu  AI  Arabi  berkata,  "Apabila  dia  seorang  hakin  maka
dilaksanakan  bagi  pihak  yang  menang  maupun  yang  kalah.
Tetapi bila scorang ahli fatwa maka tidak bisa men8halalkan.
Jika pihak yang diberi  fatwa juga  seorang mujtahid  dan  dia
memiliki pendapat lain yang menyelisihi fatwa yang .diberikan
kapadanya, maka fatwa itu tidak berlaku. Tetapi bila dia tidak
memilild pendapat lain maka tetap berlaku."

11.        Ibnu AI Arabi berkata, "Dari perkataannya  `hendaklah kalian
berdua berusaha mendapatkan kebenaran'  dapat  disinpulkan
bahwa sescorang boleh membedkan kebebasan dari yang tidak
diketahui karma  `berusaha mendapatkan' tidak terdapat pada

perkara yang telch diketahui."
12. AI    Qurthubi    berkata,    "Mereka    mencela    orang    yang

berpendapat saperti  itu  sejak dahulu hingga sekarang karena
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beltentangan dengan hadits sAaAz.A. Disamping itu, didalamnya
terdapat    pemeliharan    harta    dan    menggantikan    dengan
kehormatan  acemaluan),  padahal  masalah  kehormatan  lebih

patut  untuk  berhati-hati   dan   dipelihara."   Sebagian  ulama
madzhab  Hanafi  berhujjch  dengan  apa yang  disebutkan dari
Ali,  "Seorang laki-laki meminang  seorang perempuan,  t`etapi

perempuan  itu  menolck  pinangannya,  maka  dia  mengklaini
telah menikahi perempuan tersebut seraya mendatan8kan dua
orang  saksi.  Si  perempuan  berkata,  `Keduanya  adalal  scksi

palsu,   maka   kumohon   en8kau   menikahkanku   dengannya,
sungguh aku telah ridha'.  Ali berkata,  `Kedua saksimu telah
menikahkanmu'.  Lalu  dia  tetap  mengakui  pernikahan  itu."
Namun disanggah bahwa riwayat ini tidak terbukti berasal dari
Ali RA.

13.       Para  ulama  yang  membedakan  masalah  harta  dengan  akad

(nikch)  berdalil  dengan  logika,. bahwa  haldm  memutuskan
berdasarkan dalil syar'i dalam hal-hal yang boleh mengadakan
hukum padanya. Dengan demikian, pengadaan hukum itu telah
mengeluarkan  dari  hukum  harani,  Sementara  hadits  di  atas
sangat    tegas    berkenaan    dengan    harta    dan    ini    tidck
diperselisihkan.  Seorang  qadhi  tidak  berkuasa  menyerahkan
harta   Zaid   kepada   Amr,   tetapi   dia   memiliki   kekuasaan
mengadakan akad dan pembata|an akad. Dia berkuasa menjual

perempuan budck milik Zaid kepada Amr saat dikhawatirkan
binasa  dan  untuk  pemeliharaan  saat  pemiliknya  tidak  ada.
Begitu pula dia berkuasa mengadakan pemikahan dengan anak
masih  kecil  serta memisahkan  seorang  yang  impoten.  Maka
hukum  yang  diadckannya  menghindarkan  dari  keharaman.
Disanping itu, apabila ketetapannya tidck diberlakukan secara
lahir dan batin, berarti  ketika hakin menetapkan cerai maka .

perempuan  itu  tetap  halal  bagi  suami  yang  per[ama,  secara
batin  dan  halal  bad  suami  kedua  secara  lahir.  Bila  suami
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kedua mengalami keadaan saperti suani yang pertana, rmka
perenpuan itu menjadi halal bagi suani ketiga, dan demikian
setertisnya.  Seorang perenpuan menjadi halal bagi  sejumlch
laki-laki  dalam  waktu  yang  sama.  Tentu  kejelekan  hal  hi
sangat jelas.  Befoeda  apal]ila  dikatakan  hukum  itu  berlaku
lahir den batin,  maka perenipuan tadi  tidaklch  halal  kecunli
untuk satu laki-laki."

Tetapi  pemyataan  ini  disanggah bahwa jumhur  m`engatakan
untuk kasus  saperti  ini,  `Perenpuan itu haram  untuk suani
kedua  bila  diketahui  landasan  perceraiannya  dengan  suami

pertama adalah kesaksian palsu. Apabila hukum itu dijadikan
pegangan  dan  suami  kedua  dengan  sengaja  berhubungan
dengan   perenpuan -tersebut   berarti   dia   telah   melakukan

perbuatan haram  Seb`againana bila ditetapkan baginya harta
yang  bukan  mililmya,  lalu  dia  mcmakannya.  Kalau  suami
kedua mengalami keadaan yang sama dengan suani pertama
maka hukum untuk suami ketiga sana saperti itu.  Sedangkan
kejelekan   di   sini   hanya   ditinjat   dari   sisi   kesengajaan
melakukan  perbuntan  haram.  Keadaan  mereka  sama  seperti
berzina dengan seorang pe[qupuan secara terang-terangan dan
berriliran.

14.       Ibnu   As-Sari'ani   berkata,   "Syarat   sahnya   hukun   adalah
edanya   dalil   dan  tapat  pada  tempatnya.   Jika  bukti   yang
diajukan berupa saksi palsu, maka tidak ada dalil, karena dalil
bagi hukum adalah buled yang benar. Sebab hakikat kesaksian
adalah  menampakkan  kebenaran.  Sedangkan  hakikat  hukum
adalah melaksanakan hal itu. Apabila para saksi berdusta maka
kesaksian mereka bukan kebenaran.  Apabila mereka berdalil
bahwa qadhi telah memutuskan berdasarkan .dalil syar'i yang
diperintahkan Allah kapadanya, dan ia adalah bukti yang benar
menurut   yang   dia  ketahui   ulinana   dia   tidak   dibebani
mengetahui  kebenaran  batin  mereka-,  apabila  hakim  itu
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15.

memberi   kaputusan   berarti   telah   melaksanakan   apa   yang
diperintahkan kapadanya. Jika kita mengatakan, kaputusan itu
tidck berlaku  secara batin, maka teljadi pembatalan atas' apa

yang diwajibkan menurut syara', karena menjaga hukum dari
pembatalan adalah perkara yang dituntut memiliki kedudukan
yang  sana  dengan kaputusan  seorang  qadhi  dalan  masalah
ijtihad  terhadap  mujtahid  yang  tidak  meyakini  kebenaran
kaputusan  itu.  Dalan  kondisi  saperti  itu  si  mujtahid  wajib
menerima   keputusan   qadhi   meski   tidak   sesuai    dengan
keyakinannya untuk men9hindari pembatalan hukum.."

Ibnu As-Sam'ani menjawab bahwa dalil ini berkenaan dengan

pelaksanaan,  sehingga  si  qadhi  tidak berdosa,  karena  bukan
menjadi keharusan suatu kaputusan unfuk dilaksanakan dalan

perkara  batin.   Hanya   saja  wajib  menjaga  keputusan  dari
pembatalan apabila sesuai dalil yang benar.

Apabila   pihak   yang   dimenan8kan   meyakini   selaln   yang
diputuskan  hakim  terhadapnya,  maka  apakch  halal  baginya
menganbil yang diputuskan untuknya atau tidak halal? Seperti
seseorang  yang  ditinggal  mati  cucunya  dan  meninggalkan
saudara  kandung.   Lalu  pemasalahannya   diajukan   kepada

qadhi yang sependapat dengan Abu Bakar As-Shiddiq dalam
masalali  warisan  kakek.  Maka  qadhi  itu  memutuskan  harta
untuk  si kakek dan tidek memberi kapada saudara kandung.
Sementara  kakek  itu  belpendapat  saperti  pendapat  jumhur.
Dalam kasus  ini dinukil Ibnu AI Manayyar dari kebanyakan
ulama,   bahwa  bagi   si   kakek  wajib   menyertakan   saudara
kandung   dalam   warisan   itu  .dalam   ran8ka   menganalkan
keyakinannya. Namun perbedaan pendapat dalam masalah ini
cukup masyhur.

16.       Hakim tidak menetapkan hukum berdasarkan pengetahuarmya.
Hal itu didasarkan kepada penbatasan dalan sabdanya,    tlf!
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'±±:.il   G\.,  'ti   rfl   (Sesungguhnya   aku   hanya   menetapkan

keputusan untukn:ya berdasarkan apa yang aha dengar).

17.        Hukum mendalani ilmu bcz/¢g¢¢fe (ilmu kecakapan berbahasa)

yang  menjadikan  pemiliknya  mampu  mengemas  kebatilan
menjadi   kebenaran  dan   sebaliknya,   adalch  haram,   karena
maksud  perkataannya,   `lebih  cakap',  yakni  pandai  bersilat
lidah.  Tetapi  bila  kemahiran  ini  digunakan  sebagai  sarana
menuju  kebenaran  maka  tidak  tercela.  Bahkan  yang  tercela
adalah   digunakan   untuk   kebatilan   yang   dikemas   sebagai
kebenaran.  Dengan  demikian,  bcz/ag7}afe  tidak  tercela  secara
materi,  tetapi  dicela  sesuai  dengan  pemanfaatannya,  meski
wujud  dzatnya  terpuji.  Begitu  pula  pemiliknya  dicela  bila
disusupi  perasaan  bangga  atas  dirinya  seraya  meremehkan
orang lain yang tidak sanpal pada tingkatannya. Terlebih lagi,
bila   orang   lain   itu   temasuk   orang-orang   yang   shalih.
Bcz/agAczA     dicela     dari     sisi     ini     sesual     dampak     yang
ditimbulkannya    dari    falctor-falctor    ekstemal.    Tidak    ada

perbedaan  dalam  hal  itu  antara  ba/agAaA  dengan yang  lain.
Bahkan  semua cabang  ilmu  yang menggiring  kapeda tujuan
adalah  telpuji.   Sedan8kan  pujian  dan  celaan  yang  datang
kemudianberkaitandenganpemanfaatannya.

Para ulana berbeda pendapat dalam mendefinisikan ba/agtiaA
hingga beberapa pendapat, yaitu:

P€rf¢mrty  engkau  menyampaikan  dengan  ungkapan  lisanmu
hakikat yang ada dalam hatimu.

.FTedzia,   menyampaikan   makna   kapada   orang   lain   dengan
kalinat paling indch.

iKefz.grty kalimat singkat nanun dipahani tanpa ada yang sulit
dimengerti.
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iKceJ»pd¢,  sedikit  namun  tidak  sulit  dipahami,  dan  banyck
namun tidak membosankan.

Jre/I.m¢, redaksinya secara garis besar namun malmanya sangat
luas.

Jree7zaz", meminimalkan lafazh dan memperbanyak ma]ma.

Jref«/.«A, bagus peringkasamya nanun tapat dari segi makna.

iKede/ap¢7I, mudah lafachnya dan tidak tel.kesan dipaksakan.

IKcscmd#¢»,   berbicara   pada   tcmpathya   dan   dram   pada
tempatnya.

iKesep«/«A,    mengetahui    kapan    dipisahkan    dan    kapan
disanbung.

iKesebe/us,  perkataan yang bagian awalnya mengivdikasikan
bagian akhimya den sebali]myaL

Semua   definisi   di   atas   berasal   dari   ulana   sebchmnya.
Kemudian para pakar ilmu rna 'a»z. dan bayan mendefinisikan
ba/aghaA,  `Terkataan sesuai dengan keadaan dan kefasihan."
Maksudnya, tidak runrit diucapkan. Mereka berkata, `Maksud
`sesuai'    adalah   apa   yang   dibutuhkan   pcmbicara   sesuai

perbedaan situasi dan kondisi, saperti member penekanan atau
tidak,  men9hapus  sebagian  kata  atau  tidak,  mempersin8kat
atau memperpanj ang, den yang sapertinya.

18.       Bantahan bagi yang membunt keputusan berdasarkan bisikan
hatinya tanpa bersandar kapada falctor luar berupa buhi dan
sebagainya, seraya berdalil bahwa saksi yang berkaitan dengan

persoalan   lebih   kuat   dari   saksi   yang   terpisah   darinya.
Sedangkan  letak bantaharmya adalah keberadaan Nali  SAW

yang  paling  tinggi  tingkatarmya  dalam  perkara  itu.  Meski
demikian,   hadits   beliau   ini   menunjukkan   bahwa   diririya
menetapkan kaputusan berdasarkan falctor lahir dalam pedrara-

perkara yang umum.  Sekiranya apa yang mereka lratakan itu
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benar tentu Rasulullch SAW lebih patut melakukannya. Beliau
bahkan   mengabarkan  bahwa  dirinya  memutuskan  perkara
berdasarkan   faktor-falctor   zhahir.   Meski   b.eliau   menyadari
bahwa  Allah  bisa  memperlihatkan  kapadanya  hakikat  setiap

perkara.  Alasannya,  pensyariatan hukum-hukum berlangsung
melalui beliau,  sehingga  seakan-clan beliau ingin mengajari

para  hakim  agar  berpegang  kepada  hal  itu.  Namun  benar,
apabila bulrfu menunjukkan selain apa yang diketahui si hakim
secara indrawi, baik disaksikan atau didengamya, baik berupa
keyakinan  atau  dugaan  yang  kuat,  maka  hakim  tidak  boleh
memutuskan    perkara    itu    berdasarkan    buldi-bukti    yang
diajukan, Sebagian ulama menukil kesapakatan dalam masalah
ini   meski   teljadi   perbedaan  tentang  memutuskan  perkara
berdasarkan pengetahuan si hakim saperti terdahulu dalan bab
kesaksian   yang   dilakukan   di   hadapan   hakim   di   nasa

jabatanya.
19.       Iinam    menasehati     orang-orang    yang    berperkara    agar

memegang prinsip kebenaran.

20.       Bexpegang  kepada  pandangan  yang  kuat  dan  membangun
hukum di atasnya. Ini adalch hal yang disepakati oleh hakim
dan mufti.

30. Menetapkan Hukum dalam Perkara Sumur dan Lainnya

fy  :i3 # &i jfa Sji Jj  :,&i i¥ ]j  :]6 +5i3 d;i if

;:k;;3&i:gJ'®y;t;=j\{j3i3'ye£±±;;{;:p;A,I;ufo:+±=±;

.L~~Vl (&1 }3i! 6j;=i£ a.lit 3!)  :&i ]}g8  .'®\=z;
`,,,
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7183.  Dari  Abu  Wa`il,  dia bedra;ta:  Abdullch  berkata:  Nabi
SAW basal>da. ``Tidcklah seseorang basun:pch atas dusta sumpah
uatuk mengambil suatu harta semerttara dia berlalou curang dalam
hal itu, keouali dia bertemRA Allah dalam keadaan murka kepadanya. "
I.alu Allah menurunkan,  "Sesq»ggndnya ona»gLorfl»g )/¢#g menzfAzzr

janoi (nya dengan) AIlch .... "

cj :=±tf I;I d!3 Od'}` €L3 :]fa: *:'jl;: &I #3 :ij±fyi ;Gj
•.i+!=f;::I:,.i::i;.if;ari:i3#&,j=,j£,Ja;:.i

.i;.rvi t&i ,+3i! 6j3=if a+.jJ.I 3!> :.J'3; .:+±±;

7184.  AI  Asy'ats  kenudian  datang  saat  Abdullah  bercerita
kapada  mereka  seraya  bedrata,  `Telal  tunm  tentang  diriku  dan
scorang lald-lahi  yang  aku pedraralran dalam masalch  sumur.  Nabi
SA;IN  basalbda.   .Apakah   enghau   memiliki   bukti?'   Akii  becks:fa,
`Tidak'. Belian bersabda,  `Dzd Sehaz.fupr8 bers"mpaA '.  Aku berkata,
`Jika   denikian    dia    alran    bcrmmpah'.    Maka    turunlch    ayat,
`Ses.mgg.Lhnya   orang®rang   yang   meroukar  jakyi   (Trya   dengan)

AILah..-.-„

Kctermgan Hadits :

Q3ch. menetapkan haikltm dalan pendra sumur dan lainnya).
Imam Bukhari menychudran dalam bat ini hadits Abdullah -yakni
Ibnu  Mis'ud-  tentang  ttlnmnya  firman  Allah  dalam  surah  Aali
Imraan a]rat 77, a±i `Z}' ij;eEilJ 41 }3± 6j;=:±' :ulJ.I a! ftyggdyrya

oro[ngorang yang  meruika;I jarofi[rtya  dengan]  AIlch  dan  sumpch-
sunlpch  mereka  dengan  hat.ga yang  sedikit). D± dad:amrryal tendapat

pelkataan Abdullah, `Turun belkenaan denganku dan seorang laki-
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laki  yang  aku  perkarakan  dalan  masalah  sumur."  Hal  ini  sudch
dipaparkan pada pembchasan tentang sumpah dan nadzar.

Ibnu  Baththal  berkata,   "Hadits   ini  merupckan  dalil  yang
menyatckan bahwa keputusan haldm secara lahir tidck men8halalkan

yang haram dan tidck memperbolehkan yang terlarang, karena beliau
memperingalkan umatnya  akan  siksaan  orang  yang  menganbil  hak
saudaranya dengan. sumpah palsu. Ayat yang disebutkan merupakan
ayat tentang ancaman paling keras yang disebutkan dalam AI Qur`an.
Dapat disinpulkan, bahwa orang yang melakukan muslihat atau tipu
daya  terhadap  saudaranya  dan  berhasil  mengalnbil  haknya  dengan
cara yang tidak benar, maka hak itu tidak halal baginya, karena begitu
keras ancanan dosa terhadapnya."

Ibnu AI Manayyar berkata, "Sisi masuknya judul bab ini dalarn
kisah tersebut, padahal tidak ada pefoedaan antara sunur, rumah, dan
budak,  sehingga butuh  dibuatkan judul  tentang  sumur  saja,  bahwa
beliau ingin membantah mereka yang mengatakan bahwa all tidaklah
dimiliki. Dia menjelaskan melalui I.udul bab bahwa air dimiliki karena
adanya kaputusan bari yang bersen8keta tentangnya."

a.

Tetapi pemyapaan ini perlu ditinjau dari dua sisi, yiatu:

Imam Bulchari tidak membatasi dengan sumur dalam judul bab
ini, bahkan dia mengatckan, `dan lainnya'.

Sekiranya  dibatasi  dengan  sumur  tetap  tidak  menjadi  dalil
untuk membantah mereka yang melarang menj`ual air, karena
bisa  saja menjual  sumur dan tidak  temasuk  air.  Sementara
tidak ada pada judul bab, penegasan tentang air lalu bagaimana
dikatakan bahwa itu sebagai bantahan atas pendapat tersebut.
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31. Keputusan (Vonis) tentang Hartai yang Sedikit Maupun
Banyak Adalal Sama

.:ir 9ji3 jiioi +};: Le ;i±£j.I :i;# i,:i L£ ;€;; i;I Ju'3

Ibnu  Uyainch  berkata,   dari  Ibnu  Syubrunch,   "Kaputusan
tentang harta yang sedikit dan banyck adalah sama."

Ei
JJ£
'Jf

L!£f iin df 'ri 'Hf3 ®Jf ,;Ji i; :i;

'ca= # f3 # a, i; ¢j, gi
i±:;r:};c{;:4±joidyz2u:L¢;3cJ|;LjiL€;:]i=ip:I>£±*i;:

:i:a; ife: c`d3i= iji :TJfj ar,i iJ' u±f ccri;; * a;i 'Oj;i
.frap,;i6ku;.jaidrifefaie,p:#gi+;ij'

7185.   Dari  Az-Zuhri,  Urwali  bin  Az-Zubair  mengabarkan
kapadaku, bahwa Zainab binti Abu Salanah mengabarkan kapadaku,
dari   ibunya   Ummu   Salamah,   dia  berkata,   `Nabi   SAW   pemah

1 mendengar suara gaduh orang bersen8keta di depan pintunya. Maka

beliau  keluar  menemui  mereka  lantas  bersabda,   `S:esw#ggfe#}i¢  aha
hanyalch   manusia,   dan   orang   yang   bexperkara   telah   datang
kepadaku,  barangkali  sebagian  lebih  cakap  berbicara  di  banding
yang latnnya, lalu aha memenangkannya dengan  sebab itu dan a:ha
kira  dia  benar.  Maka  siapa  saja yang  a:ha  putuskan unwhnya -hak
seorang  muslim,  maka  sesunggwhnya  itu  adalch  sepotong  apt,  dia
bolehmengambilnyaataumeninggalkannya'.''
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Keterangan Hadits:

Gab  keputusan  tentang  harta yang  sedikit  moupum  banyck
adfz/aft   sa!77fczJ.    Ibnu   AI   Manayyar   bedrata,   "Seakan-akan   Imani
Bulchari khawatir teri adi ketidakbenaran pen9khususan pada judul bab
sebelumnya.  Sehingga dia membuat judul yang menunjukkan bahwa
kaputusan  itu bersifat  umum  dalam  segala  sesuatu,  sedikit  manpun
banyak."  Kemudian  dia  menyebutkan  hadits  Ummu  Salanich  yang
disebutkan    satu    bab    sebelumnya,    karena    ada    redaksi    yang
menyebutkan, pr S*i; 3' ttfai [i3 @ar&»grrdpa );a!»g aha p£„!Asha»

c/«fztky);a  Acz*  seo7.cz#g  77zzrs/I.mJ,  maka  ini  mencakup  jumlah  sedikit

maupun banyak. Seckan-akan inam Bulchari mengisyaratkan dengan

judul bat) ini bantahan bagi mereka yang mengatakan, "Seorang qadhi
dapat menunj)ik wakil untuk mengurus sebagian persoalan dan tidak
mengurus   yang   lainnya,   sesual   kedalaman   pengetahuannya   dan
kekuatan kaputusarmya."  Perkataan  ini  dinukil  dari  sebagian ulama
madzhab  Maliki.  Atau  munghin  bantahan  bagi  yang  berpendapat,
bahwa sumpah tidak wajib kecuali dalam kasus harta dalam jumlah
tertentu.  Ia juga tidak wajib dalani kasus sesuatu yang remeh.  Atau
bantahan bagi para qadhi yang tidak mau mengurus perkara-perkara

yang   kecil.   Bahkan   bila   diajukan   pedcara   semacan   itu   maka
dialihkarmya    kapada    wakilnya.    Demikian    dikatakan    Ibnu    AI
Manayyar.  Dia  berkata  pula,  `Thi  salch  satu  jenis  kesombongan."
Tetapi   kemungkinan  pertama  lchih  tapat  dengan  maksud   haan+am
Bukhari.

i€£  c*:!  J63  qb»"  IOAaz.riaA  berfroJ.  Dia  adalal  Sut}rm  Al

rmali.

it;:a d!°! :P Parz. Jbmf SrofbnmzaA/. Dia adalah Abdullall Adh-

Dhabbi.
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£ri. ®ji€')  JkJ)  }vi  a Frful (Kap:utusan teutang harta yang

sedikit maupun banyak adalah sama). Saya, t]eham rmenermihan atsar
ini melalui j alur maz4sAe//.

32. Imam Menjua] Harta Benda Manusia dan Harta Mereka yang
Tidal Bergenk

•fdil#:f±'*i;1i;i3#&ijfa'jifi:rf3
Nchi SAW pcmah menjual budak mzrdabba!r (yang dijanjikan

merdeka sepeninggal majikarmya) milik Nu'ain bin An-Nahhan.

.£! fr
7186. Dari Jabir, dia berkata: Telah sampal kapada Nabi SAW

bahwa  scorang  laki-laki  di  antara  sahabathya  akan  memerdekakan
scorang   budrk   dengan   syarat   dia   bebas   sesudah   majikarmya
meninggal, padahal dia tidak memiliki harta selaln budak itu, maka
beliau menjual budak tersebut dengan harga 800 dirham, lalu beliau
mengirimkan uang tersebut kapadanya.

Keteranf!an Hadits:

a}ab imam meoyual harta benda manusia dan haria mereka
)ngng fida* bergera4J. Ibnu AI Munayyar bekata, `Dia menyandackan
peljualan  kepada  hnan  schagai  isyarat  hal  ini  bedaku  pada Tharta
orapg yang menilihi  akal yang lemah (idiot),  atau untuk melunasi
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utang orang yang tidak  ada,  atau orang yang tidak mau membayar
utang,  atau  lainnya.  Hal  ini  memberikan  keterangan  bahwa  Imam
memilfiri  hak  untuk  menganbil  kebijakan  tertentu  terhadap  hata
benda manusia secara garis besar."

fGE3i p!i raf ir i}rif *3 9fe ifii j± #` ie: ie3 avabz. ffly
perra.h    mdyual    bndak   mudabbar    [yang    dijanjikan    merdeka
sapeninggal  mdyikannya]   milik  Nu'ain  bin  Am-Nchhan).  Tbrm  Al
Manayyar   berkata,    "Imam   Bulchari   menyebutkan    `harta   tidak
bergerck'  dalam judul bab ini namun hanya mengutip hadits tentang

penjualan  budak.  Ini  seakan-akan  mengesankan  bahwa  dia  hendak
menganalogikan  harta  yang  tidak  bergerak  kepada  hewan  temak.
Kemudian dia mengutip hadits Jabir melalui sa#ad-nya,   clip

4>¢ .6£ j6 ii' *3 i' 7{:uj iE ij' rfu; 6£i *Gti,i * its 5i rfu3

fi\., S:;i, ^.)=;jl e*  gib> -Sty,\=±.., (Telah sampai kepada Nabi SAW bahwa

seorang laki-laki di antara sahabatnya memerdekckan budak miliknya
dengan ayarat dia bebas  sesudah majikannya meninggal.  Sementara
dia  tidak  memthki  harta  selain  budak  tersebut.  Maka  Nabi  SAW
mdyualnya dengan harta  800  dirhan lalu mengirim uang tersebut
hapadcznytzJ.    Penjelasannya   sudah   dipaparkan   pada   pembahasan
tentang  .membebaskan  budck.   Dalam  riwayat  AI  Kasymihani   di
tempat ini disebutkan dengan redaksi, res ij fl[1arena. «f¢»g/ sebagal

ganti redaksi,  j!T3  [j  /SesetdaA  menz.nggr//.  Akan tetapi  versi kedua
inilch yang masyhur dalam semua riwayat. Sedan8kan versi pertama
adalah kesalahan dalam penyalinan naskah.

AI  Mthallab  berkata,   "Imani  boleh  menjual  harta  benda
manusia  apabila  dia  melihat  ada  ketidakberesan  dalan  mengurusi
harta.  Sedangkan  orang  yang tidak memiliki  si fat  saperti  itu,  maka
imam  tidak  boleh  menjual  sesuatu  dari  hartanya  kecuali  karena
utang." Maksudnya, pada saat orang itu tidak mau melunasi utangnya.
hi  adalah pendapat yang benar,  tetapi kisah penjualan budck yang
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akan    dimerdekakan    sesudah    si    majikan    meninggal    menolak

pembatasan ini.  Dia memberikan jawaban bahwa majikan budak itu
tidck  memiliki   harta   yang   lain.   Maka  ketika   beliau  melihatnya
menafkahkan  seluruh  hartanya  dan  ini  menjerumuskannya  kepada
kebinasaan, mcka perbuatarmya itu dibatalkan oleh beliau. Sekiranya
dia tidak menafkahkan selunh hartanya maka Nabi SAW tidak akan
membatalkarmya,  seperti sabda beliau kapada orang yang ditipu-\ saat

jual-beli,  a:fu±  dy  Jj  a:afaha# ft.dab cld¢ pe#!:pe#/,  karena orang itu
tidck melapaskan  selunh hatanya dari kekuasaannya.  Seakan-akan
majikan budak itu mirip orang yang tidak becus mengurusi harta. 0leh
karena itu, beliau menjual hartanya.",

33. Orang yang Tidak Peduli Celaan Orang yang Tidak
Mengetahui Adanya Perbincangan tentang Para Pemimpin

i=; :]Ji; = a, ,g±J = i;, :=pL :]j J6-3

jrfe:c*:3*0i;Li¥jff3£fi3#&i
irf *f §Ji;i u3 ;jfa€ i* ii;
c¢j! ctisi 9+i id' `o6~

7187.  Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata:  Aku mendengar
Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW pemch mengirim satu utusan
dan  mengangkat Usamah bin Zaid  sebagai  pemimpin bagi  mereka.
Lalu dia dicela dalam kapeminpinannya. Maka beliau bersabda,  "Jz.ha
kamu mencela kepewimpinannya mcka sunggwh harm telch mencela
kepemimpinan bapaknya sebelumnya. Demi Allah, sungguh dia layak
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mekyadi peminpin.  Semeutara din adalch manusia yang paling aku
cintal. Dan orang ini adalch manusia paling akll cintai sesudchnya. "

Keteranean Hadits:

q3ab   orang  yang  tidak  peduli  celaan   orang  yang  tidak
mengctahiadanyaperbincangantentongterhadapparapeminpin).

AI Muhallab berkata, "Malma judul bab ini adalah orang yang
mencela bila tidak tahu keadaan orang yang dicela lalu menuduhnya
dengan  hal-hal  yang  tidak  ada  padanya,  maka  celaan  ini  tidak
diindahkan dan tidak pula diamallran."

Dia mengaitkan judul bab ini dengan pckataan  `orang yang
tidak   mengetahui',   schagai   isysrat   bahwa   orang   yang   mencela
berdasarkan ilmu maka celaamya dipchatikan dan dianalkan. Tetapi
bila   celaan  berkaitan   dengan   hal-hal   yang   mun8kin  benar   dan
mun8kin.   keliny   maka   dikembalikan   kapada   pandangan   imam
®emimpin).  Di  atas  pandangan  inilah  diteratlfan  pefouatan  Umar
yang memecat Sa'ad meshi schenanya Sa'ad bersih dari celaan yang
diftyukan  kepadanya  oleh  pendudrk  Kufah.  Sedan8kan  Muhallab
menjawab, "Sesungguhnya Umar mengetahi dari ketidakadaan Sa' ad
saperti   yang   diketahui   Nabi   SAW   dari   Zald   dan   Usanah."
Maksudnya, sebab penecatarmya itu karena ada kcmungkinan celaan
itu benar.

Ulama   lain   berkata,   Tendapat  Umar   adalah   menenpuh
ke]usakan  yang paling  ringan.  Menurutrya, -pemecatan  Sa'ad  lchih
ringan  daripada fitnah yang disuh]t olch sedatian penduduk neged
tersebut.   Sementana  Umar  bedrata  dalam  wasiatnya,   `Aku  tidak
memecathya   karma   kelenahan   dirinya   dan   tidak   pula   karena
khianat'."

Sementana    Ibnu    AI    Manayyar    beckata,    `Nabi    SAW
memastikan aThir yang baik dalan pemedntahan Usamah. Sehingga
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belia]i tidck ped]Ili dengan celaan schagian orang.  Sedangkan Umar
mGnenp]h cara hati-hate kama tidak bisa menastikan seperti hahya
Nahi SAw."

iran   BiThari   menysbutkan   hadits   Ibnu   Umar   tentang
pqgrfusan usamal  Pdyelasarm]ra  sudah  dipapalkan  pada bagian
in  hial  warfuya  Nal]i   SAW   dalan   pembahasan   tentang
Pqpequ---

±,fi}]a:jaj=Lb'igag£|e!jij=Lia!|Jifefa/I.a»me»ce/a
panerinra maha s.mgg..h inian celch iencela pemeriutahan
drzdyl. Malkwh)a jib kanu mencelanya dalam hal ini maka
rfu beriinalhEan balha ham j`[gr telal mencela hal  senipa pada
trfu]p sEhehimya. Mar seleDBkquysL apahila kanu mencela
peinedntaltaD=jp mid siDggth kanu berdosa lralena hal itu, karena
oelarm  kmi  hi  tidck  benar  schagainana  dalulu  kamu  mencela
pcmDchntalan bthya, padalal penintahan terschut baik, bahkan
cia bcEL afas hal itn.  Celaan lrmu ini tidak memiliki  landasan.
Thgp  denikian,   celaan  kanu  thadap   analmya  tidak  perlu
dijadinprbha

Ada  ]mg  mengrtakan,  bahwa  mereka  mencelanya  karena
sutsnya scha8al nouha (mantan budak). Schagian lagi mengatakan .
bin   orang   yang   mencela   itu   diindikasikan   memiliki   si fat
krmmafiin Tctapi pendapat ini perlu ditinjau kembali. Karena di
anfro mettha yang dischut mencela hal rfu adalah Ayyasy bin Abi
Ral]i'al  Al  hfflzimi.  in  adalal  ormg  yang  masuk  Islam  saat
peihbchasan kpfa Mald=al kenudian menjadi sahabat terkemuka. Atas
dasar hi min sal>da benan, I:i:Lj' b! romp fa/I.a» menceha/, berlrfu

padasErmametthayapgtidaksapendapatdenganpengan8katanitu.
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34. Orang yang Keras dalam Berperkara

.cr; :rul' .*j#.I L5! i+;rull 3£J

Dia adalah orang yang terus menerus dalan bersengketa. Kata
/efddr bemalma ben8kok atau curang.

:i3 # &1 jfa &i 'jjl; 'jj  :°J'6 i= &i 'g3z,; 'ads;G if
.i7alo, fu`fyi &i j! jti}i ri;i

7188.   Dari   Aisyah   RA,   dia   berkata,   `Rasulullah   SAW
basinda; `La:ki-laki paling dibenci Allah adalah yang sangat keras
dalambexperhaTa'."

Keteranqu Hadits:

a3ab orang yang keras dalan bexperkara). Pe:n:3ctasarL teutarL8
maksudnya sudah dipapalkan pada pembahasan tentang kezhaliman
dan juga dalam tafiir surah AI Baqarah.

-&}a3;1^  a OfHl '};) (Dia adalch yang tons .menerus  dalan

berse»gfefo/.  Ini  adalah  penafairan  dari  haam  Bvikhari.  Mun8kin
maksudnya adalah yang keras dalan belperkara. Schab kata kbasAz.in
tennasuk salah satu pola kata hipefoola. Maka bisa sqja mengandung
makna `keras' dan bisa pula mengandung makna `banyak'.

€']?   lti   a,udda   bermahaa   benghok).   Dalarn  rivayat   AI

Kasymihani dischutkan, ±j>i : fui "J4/ndc*f bermalma paling bengkok."

Ini menolak sikap Ibnu AI Manayyar yang merubch lafazh ini dengan
bekata,   xpedrataarmya   idda   artinya  bengkok',   maka   aku  tidak
mengetahui kesesuaiannya dengan judul bat ini. Kecuali bila kata a/
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a/adds dibentuk dari kata /adzfd, yakni ben8kok dan menyimpang dari
kebenaran. Asahya dari /adz.z.d yalmi sisi lembah, dan digunakan jugi
untuk tapi mulut, Dari  sisi dianbil kata /czdzt"d,  yaitu menyiram .air
dari tengah mulut dengan posisi miring ke  arah  sisi mulut.  Dengan
demikian, dia ingin menjelaskan bahwa kata czzt/. (bengkok) digunakan

pada  sesuatu  yang  abstrak  saperti  digunakan  pada   sesuatu ,yang
bersifat materi.

Di antara penggunaarmya untck perkara abstrak adalah /¢dwd
danz.dd,yaitupadafimanAllahdalamsurahMaryamayat89,ifr:lfl'

r`>).  ±±   (Sesungguhnya   karm   telch   mendatanghan   sesuatu   yang

m%»gfar/. Maksudnya, sesuatu yang menyimpang dari kebenaran dan
bengkok."

Saya (Ibnu Hajar) katalcan, alkan tetapi saya belun menemukan
dalam satu naskah Imam Bulchari di tempat ini kecuali menggunakan
huruf /am.  Sebelumnya telch disebutkan dalam tafsir surah Maryam,
bahwa dia menukil deri Ibnu Abbas, bahwa dia berkata,  ``Kata z.ddcz
artinya besar", dan dari Mujahid, `Kata /«dda artinya bengkok." Saya
telah  menyebutkan  pula  di  tempat  itu  mereka  yang  mengutipnya
scoaraL maushul.

Kemudian  saya  menemukan  dalam  tafsir  Abd  bin  Humaid
melalui  Ma'mar  dari  Qatadch,   sehubungan  dengan  firman  Allah
dalan surah Maryan ayat 97, lfu' 6S /K¢#m }t¢#g memba!7®gha#gJ, dia

berkata, `Maksudnya, kaum yang suka berdebat dalam kebatilan.

Diriwayatkan   dari   Sulaiman   At-Taini,   dari   Qatadah   dia
berkata, `Kata a//.adz./ (debat) adalah a/ frfoczsfez.in ®ersengketaan). "

Senentara  diriwayatkan  dari  Mujahid,  dia berkata,  "AItinya
mereka tidak hum. "

hi  serupa  dengan  perkataan,   `ben8kok'.   Ibnu  Abi  Hain
menukil dengan sanad-nya melalui Ismail bin Abi Khalid, dari Abu
Shalih, sehubungan dengan fiman-Nya dalam surah Maryam ayat 97,
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Tsti  ¢S  *  }¥)  (Dan  agar  engkou  memberi peringatan  dengannya

hawm  )/a„g  memhangha"g).  Mcksudnya,  kaum  yang  ben8kok  dari
kebenaran.  Di  sini  terdapat  dukungan terhadap  apa yang tercantum
dalam   naskah  4sA-SftaAz.A   dengan   lafazh   /cfddcz   yang  merupakan
bentuk jamak dari kata a/add". Kemudian Ibnu Abi Hatim mengutip
melalui sa7!nd-nya dari AI Hasan bahwa dia.berkata,  ``4/add« adalch
4/ iKbasAz.in (yang bersengketa)."  Seakan-akan ini  adalah penafsiran
dari segi kousekuensinya. Karena siapa yang ben9kok dari kebenaran
maka seakan-akan dia tidak mendengar.

Diriwayatlran dari Muhammad bin Ka'ab, dia berkata, "Kata a/
a/add« artinya pendusta." Maksudnya siapa yang banyck melakukan

persen8ketaan mcka dia sering terierumus dalan kedustaan. Tafsiran
kata  a/  czhaddzf  dengan  arti  bengkok  sebagaimana  tercantum  dalan
riwayat  AI  Kasynrihani,  dipahani  sebagai  penyimpangannya  dari
kebenaran,    dan   tafsiran   a/   a/addz/    dengan   arti   keras   dalam

persengketaan, karena setiap kali dikalahkan dari satu sisi argumentasi
maka dia mengambil  sisi yang lain, atau karena perbuatannya yang
mempermalnkan dua sisi mulutnya dalam bersen8keta.

Abu Ubaidah dalan kitab .4/ Ma/.az berkata, `Timan-Nya,  eJi

lfu'  adalah  bentuk  tunggal   dari   kata  a/add«,   yang   artinya  yang

bersikeras dalam kebatilan dan tidak menerima kebenaran."

haam Bulthari menyebutkan hadits Aisyah tentang a/ a/add"
dan   penjelasannya   sudah   dipap.arkan.   Kalimat,   `I,aki-laki   paling
dimurkai...'  dan  seterusnya,  disebutkan  oleh  AI  Kamani,  "Orang
yang paling dinuckai di sini adalah orang kafir. Maka makna hadits
adalch `lalri-lald yang paling dimurkai' yalmi orang kafir.  Sedangkan
`kafir'  adalah  ormg  yang  keras  kepala,  atau  sebatian  orang  yang

bersen8keta."

Saya abnu Hajar) katakan, kemun8kinan kedua yang menjadi

pegangan.  Ia menilild makna umum mencakup kafir atau muslim.
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Apal]ila pelakunya kafir mcka lafwh `paling. dinurkal' baginya adalch
menunit hakikatnya yang umum,  dan bila pelakunya muslin maka
sebab kemurkaan baginya bahwa banyaknya persen8ketaan unurmya
menyeret kepada perkara yang tercela, atau dikhususkan bagi muslin
yang   berdebat   dalan   kebatilan.   Sedan8kan   pandangan  pqfroa
didukung  oleh  hadits,  I:p`;i;  31}'  a  bi  ti!  C:A;  j;  tE»gr«  c"ky

dianggap  berdosa  bila  engkou  senantiasa  bersengketa).  Hedi:ts  ini
diriwayatkan  oleh  Ath-Thabrani  dari  Abu  Umamah  melalul  Sa»ad

yang   lemch.   Di   sisi   lain,   telch   dinukil   anjuran   meninggalkan
persen8ketaan.  Abu  Daud  meriwayatkan  dari  Sulainan bin  Habib,
dariAbuUmamahseearamaz;fy',;lJ?.lap':;I,3fr.I+!rJeFii:iifiUi• £ri 'OS .0`.,') (Aha metyamin satu rumah di bawa; sur±a b;i yang

meninggalhan  berbantah-barttahan meskiprn'I  dia  benar). Hedi!ts iri
memiliki   pendukung   dalam   riwayat   Ath-Thal.arani   drri   hadits
Mu'adzb bin Jabal.

35. Apabfla Hakim Memberi Kepufusan Curang Atau yang
Bertentangan dengan Ulama, Maka Harus Ditolak

J'! *.'., i; iJ-6 ii3 # a, j= #,
E1

-,ooi¢j;;ii;6:.:iri¢cfjifj!g:sic;'u:3Ji;fl,cl

dG.ipf * Ji; Ji; dy3 Gjri Jff i &i3  :{J;; t:irf Ji;
in';ii;id€!#i:]fa:i3#&iutpg#,ar,sL+i;:.:irf

tl

•t# .rd.J.I i; iJ,el Efa Cf
r=

:}:±i: cui= ui= :ij'fa: .t=Lf :ijji; oof I+i; if:
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7189.  Dari  Salim,  dari  bapaknya,  dia  berkata,  `Nabi  SAW

pemah   mengirim   Khalid  bin   AI   Walid   kapnda  bani   Jadzimah,
kemudian  mereka  tidak  bagus  dalam  mengucapkan  as/czm»a  (kani
masuk Islam).  Tetapi mereka mengatakan sAaba `7zcz,  sAaba `»a acani
memeluk   agama  bani).   Maka   Khalid   membunuh   dan   menahan
mereka,  1alu  dia  menyerahkan  tawanan  kepnda  setiap  laki-laki  di
antara mereka. Setelah itu dia memerintahkan setiap laki-1aki di antara
kami  agar menbunuh tawanannya.  Aku berkata,  `Demi Allah,  aku
tidal[   membunuh   tawananku,   dan   tidak   seorang   pun   di   antara
sahal>atku     yang     membunuh     tawanannya'.     Kemudian     kani
menceritakan  hal  itu  kapada  Rasulullah  Nabi  SAW,  mcka  beliau
basfwtode, `Ya AIlah. sunggwh aku berlepas diri kepada-Mu dari apa

yang dilakukan Khalid bin AI Walid', dNIa.kali."

iferangan Hadits:

a3ab    apabtla   hakin    memberi    keputusan    curang    atou
bertetangan dengan ulama maha ia ditolak). MalKsndnya, tetoLck.

Maksudnya  schda beliau,  .+i+;i  €ffo  ¢  ee'!  fj!i  J!  ;{111  pro

Allah. sungguh aku berlapas diri kepadanu dari apa yang dilakukan
KTha/idJ     adalah    pelbuatanya    yang    membunuh    orangrorang
mengucapkan,  sAaba[ `na  schelum meminta pqujelasan  akan maksud
mereka  dengan  pedcataan  itu,  karena  di  dalamnya  terdapat  isyarat
pembenaran tindakan Umar bin AI Khaththab dan orang-orang yang
sapendapat dengamya yang tidak mengikuti Khalid unfuk membunuh
papa tawanan masing-masing.

AI  Khaththabi  beckata,  `Hilmah  dibalik  sikap  Nat)i  SAW
berlapas    diri    dari    pelbuatan    Khalid   xpadahal    beliau    tidak
men8hukumnya dikarenakan basil dari ijtihadnya- untuk diketahui
bchwa  k¢adian  terschut  berlangsung  tanpa  izin  darinya.  Karena
dilthawatickan ada yang mengira peristiva tersedut atas persqujuan
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beliau.  Disamping  itu,   agar  selain  Khalid  menahan  dirinya  dari

perbuatan yang sama sesudch itu."

Ibnu  Baththal  berkata,   `Meski   dosa  dianggap   gugur  dari
seorang mujtahid dalam hukum, setelch jelas bahwa dia bertentangan
dengan  sejumlch  ahli  ilmu,  tetapi jaminan  tetap  dikenakan  kapnda

yang keliru menurut kebanyakan ulana. Hanya saja teriadi perbedaan
apakah  yang  menanggungnya  adalah  keluarga  si  hakim  atau  baitul
mal.   Sebagian  pemasalahan   ini   sudch   disitir  pada  pembchasan
tentang dz.)/a[f (denda pembunuhan). Berlapas diri dari suatu perbuatan
tidak  berkonsekuensi  dosa  bagi  pelaku  perbuatan,  dan  tidak  juga
mencharuskannya  mengganti  rugi,   sebab  dosa  orang  yang  keliru
diampuni meskipun perbuntannya tidak telpuji. "

36. Imam atau Pemimpin Datang ke Suatu Kaum La]u
Mendamaikan Mereka

as
e+ :]6, =#th, * #: pr if

t;iri j± ri3 rfe &i i; ¢#i
uf ;fj ijij jst 'oS£: ;a£.I :ie

t§ifei u! ,<f j!i3 rfe3 de

®,,,®j2-
HIE=

£f j{i 'o6'3 ciir°i a;=j :Jj .,di,' Ggiv¢i Z+:an Le ilisf c,ff

iL*L i ail Gfj as •ii; £ Lji; p' 3rfui j irs
j= £Lfi p'! k36: cizi; i3 ife &` j= ¢#, Gfj ~Ljio, ,fe
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•u.,3 9fe ^&i jt S#i i:4; i¢Li€ ar,; +i # ^&i j=
co'! t,£t.ji. .s! ae

3f£ a, jfa `#, i3;;;

uf u: :'j6 ijfro jzj as

i,:y J£; 1` :'Jj .,L#
.;ut`*3c'jGrgj`prc}igivi;;:!giv,'J63

7190.  Dari  Schal  bin  Sa'ad. As-Sa'idi,  dia  berkata,  "Pemah
teljadi pertikaian antara bani Amr.  Lalu kejadian itu sanpai kapada
Nabi  SAW.  Mcka  beliau  shalat  Zhuhur  kemudian  datang  kapada
mereka  untuk. mendanailrm  di  antara  mereka.  Ketika  tiba  waktu
shalat Ashar, Bilal adzan dan qanat, lalu memerintahkan Abu Bakar
untuk maju. Nabi SAW datang saat Abu Bakar sedang shalat. Beliau
kemudian menerobos masuk dari tengah-tengah orang-orang hingga
berdin di belckang Abu Bckar. Beliau lalu maju pada shaf di belakang
Abu Bakar."  Dia berkata,  "Orang-orang bertapuk  tangan.  Biasanya
Abu Bakar ketika masuk dalan  shalat maka tidak  clan menengok
hingga  dia  selesai.  Tetapi  ketika  dia  melihat  tapukan  tangan  tidak
berhenti  maka  dia  menoleh.  Temyata  dia  melihat  Nabi  SAW  di
belakangnya.  Nal]i  SAW  lantas  memberi  isyarat  kapadanya  agar
meneruskan  shalat,  seraya  memberi  isyarat  saped  ini.  Abu  Bakar
kemudian  dian  sejenak  memuji  Allah  atas  perkataan  Nabi  SAW
kemudian bejalan mundur. Ketika Nabi SAW melihat hal itu beliau
SAW  maju  dan  shalat  mengimani  manusia.  Ketika  selesal  shalat
bctial" bensalDde,  `Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu ketika
aku memberi  iayarat. kepadrmu,  eng:kou tidak meneruskan  shalat? '
Abu  Bakar  bckata,  `Tidak  patut  bagi  putra  Abu  Quhafch  untuk
menrfuami  Nat)i  SAW'.  Beliau kemudian  bersabda kapada orang-
oramg„  `Apabiha terjadi  suatu urusan pada harm maha laki-laki itu
sebalknyabertasbthdanperernpiianbertepuktangan'."
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K-Hadits:
a3ab iman datang ke siLatu kaun lalu memdanalkan mereka).

Dalan  riwayat  AI Kasyminani  disebutlran  dengan  redaksi,  "Untuk
mendamaikan"

);3 i i;±.Bra, 'uis  a'errrah terjadi pertikalan qi antara bani
4mrJ.   Dalan  riwayat  Malik  dari  Abu  Hazim   yang   dischutkan
terdahulu pada penbahasan tentang imam chalatrdisebutkan,   ;gpl bi

+a=;g €±:a3, jJ5 crfT j;£ +i j! 'l+i ii3 # ifri j± (s:es%Hgg%fr#jro
Nabi SAW pergi ke bwi ART bin Arf untuk mendamaikan mereha).
Penjelasannya  sudah  dipaparkan  secara  detail  di  tempat  itu,  den
dikutipditenxpatitujtigadenganredaksi,j±:a313:3Z:a±idanditempat

ini  dischutkan  dengan  redalrsi,  c±:a313  ±Z:aai  ,  tetapi  kedunya

memililri maha yang sama, yaitu bertapuk tangrn. Sedan8kan redaksi
di  tempat ini, i`ir3  'OS6  j±i}.I  :S^+  ti;fa>  I:Ii  (K:efrfea  d¢*¢»g wahaf

shahaf dsha rmfa dha ndzam den q¢maf), mcka dischutkan oleh AI
Karmani, `q[alimat pelen8kap bagi kata `ketika' tidak dischutkan, balk
kita katin berfingsi sebagai syarat atau pun keterangan waktu, den
scharunya adalah, `ketika datang walmi shalat Ashar maka mu`adzin
datang dan adzan . . . '."

Saya   abrm   Hatar)   katckan,   sebenamya   Imam   Bukhari
merinBkas hndits ini. Abu Daud telah meriwayatkarmya dari Amr bin
Art;dariHanmad,diabedratasesudahredalrsi,`J6i€£ig€}:a3,*Of*'

p;fa; as .rft :i=a5i jzi' Qi * ab,i *3 #.I SS^£ I;=a+ 6! :js^i,
'rifi.i.tirbe.,'fsA±\Qle=ndrd;beliouiat;ngmenemuimerek;u'nit;k

mendanalha.  ine:reka.   Bdiou  kemudian  bersabda  kapada   Bilal,
``Apabtla teLch datang wchu shalat Ashar  dan  aku belun  datang

kapadanu  nth  perintchhan Abu  BahaT  untu,k  shalat  mengimand
manusia..I  Ketiha waktu shalat Ashar masuk maka Bilal adzan laha

gamafJ. Setelah itu dia menyedutlrm redaksi selen8kapnya.
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gjaii i>i  ¢Je»dak/CZA  me7®eusha»»);a/.  Ini  adalah kata perintah

untuk  meneruskan.  Perkataarmya  `seperti  ini'  sebagai  isyarat  agar
dian di tempatnya.

aful   i2ijJ   r:n4:emw/.I.  4/Ja¢/.   Dalan   riwayat   AI   Kas)mihani

disedutkan,'th\.':+g3-i(MakabeliaumemoyiAllah).

-ti\S±  S,\  i;N ,.;$1.i (Tidak patut bagi anak Abu Quhofah). Tni

adalah  sikap  tawadhu'  Abu  Bakar,  dimana  dia  tidak  mengatakan
`tidak patut bagiku' atau `bagi Abu Bakar'. Karena kebiasaan bangsa

Arab apabila mengagungkan seseorang, maka nananya, atau gelamya,
atau nana panggilannya  disebut.  Sedan9kan untuk tujuan selain itu
maka dinisbatkan kepada bapaknya dan tidak menyebut namanya.

Ibnu AI Manayyar berkata, "Fikih judul bab adalch menvitir
bolehnya  hakim  menangangi  langsung  perdanaian  di  antara  orang

yang  bersen9keta,  dan  ini  tidaklah  dianggap  merendahkan  hukum.
Begitu  pula  hakim  boleh  pergi   ke  tempat  persengketaan  untuk
memutuskan   perkara   di ` antara   mereka,   baik   karena   besamya

perinasalahan itu,  atau  untuk menyin8kap  sesuatu yang tidak dapat
diketahui   kecuali   dengan   melihat   langsung.   hi   semua   tidaklah
dianggap sebagai pen8khususan, atau pembedaan, atau kelemahan."

Catatan

Disebutkan dalan naskah Ash-Sha8hani di akhir hadits ini,  'J6

fi u:i rf Jfro u: :e}H.I  i'ji Ji£ P`  :?i ap (4bw [4bdz.77aA berhafcz,  fz.da[A

ada yang mengucapkan  bagian  ini,  "Wahai  Bilal,  perintahkan Abu
Bczhar/ selain Hammad.
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37. Anjuran Memilih Juru Tulis yang Amanah dan Ccrdas
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7191. Dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Abu Bakar mengirim
utLisan  kepadaku  karena  tefounuhnya  orang-orang  pada  peristiwa
Yananah, sedang di sisinya ada Umar. Abu Bakar berkata, "Sungguh
Umar  pemah  datang  kepadaku  dan  berkata,  `Banyck  para  ahli  AI
Qur`an   yang   teri>unuh   pada  peristiwa   Yanamah.   Sungguh   aku
khawatir akan banyak ahli AI Qur`an yang terbunuh di semun tempat.
Dengan demikian banyak AI Qur`an yang hilang.  Aku berpendapat
sekiranya  engkau  memerintahkan  mengumpulkan  AI  Qur`an'.  Aku
berkata,  `Bagaimana  aku  melahikan  sesuatu  yang  tidak  dilakukan
Rasulullch SAW?' Umar bckkata, `Demi Allah, ini adalal baik'. Maka
Umar  senantiasa berdiskusi  dengandi  dalam  hal  itu  hingga  Allah
melapan8kan  dadaku  untuk  sesuatu  yang  Dia  melapan8kan  dada
Umar.  Aku  pun  belpendapat  dalam  masalah  itu  saped  pendapat
U-.."

Zaid  berkata:  Abu  Bckar berkata,  "Sungguh  en8kau  adalch
laki-lald yang masih muda serta cerdas dan kani tidak mencurigainu.
Dahulu engkan biasa menulis wchyu untuk Rasulullch SAW, maka
telusurilah AI  Qur`an dan kumpulkan'."  Zaid berkata:  Demi AIlah,
sekiranya dia membebaniku memindahkan salah satu gunung, mcka
itu  tidck  lebih berat  bagiku  dari  apa  yang  dia bebankan  kepadaku
untck  mengumpulkan  AI  Qur`an.  Aku  berkata,  `Bagaimana kalian
berdua melakulran  sesuatu  yang tidak  dilakukan Rasulullah  SAW."
Abu  Bakar  berkata,  "Ini  demi  AIlch  adalch  baik."  halu  dia  terus
menerus  berdiskusi  denganku  hingga  Allah  melapan8kan  dadaku
untck  (melckukan)  apa  yang  Dia  lapan8kan  dada  Abu  Bakar  den
Umar.  Aku pun belpendapat saperti pendapat keduanya.  Setelch itu
rfu  menelusuri  AI  Qur`an  den  mengumpulkannya  dari  pelepah-

pelapah k-a, kulit-kulit, lempengan batu-batu, dan dari dada-dada
Qafalan)  kaun  laki-laki.  Ich  aku  dapati  akhir  surah  At-Taubah,
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"Sungguh  telah  datang  kapada  ken:u. Rasul  dart  diri-diri  kanu",

hingga akhir ayat, bersana Khuzalmah, ataii Abu Khuzainah.  Aku
kemudian  menggabunglramya  ke  dalan  surahnya.  I.alu  lembaran-
lembaran itu berada pada Abu Bakar selana hidupnya hingga Allah
42za wzz /a//a mewafatkamya. Kenudian berada pada Umar selama
hidupnya  hingga  Allah  mewafatlramyaL   Setelah  itu  berada  pada
Hafahah binti Umar.

Muliammad bin Ubaidillal bckata, "Al-Lilhaaf artinya adalah
AI Khazaf ®atu tipis untuk menulis)."

Eberangan Hadits:

Gab  artyuram memilih juru tulis yang owla:ra,h  dan  cerdds).
Maksudnya, jurti tulis (notulen) kaputusan sidang dan laimya. Imaanini
Bukhari   menyebutlran   hadits   Zaid   bin   Tsabit   tentang   kisahnya
bersama   Abu   Bakar   dan   Uinar   yang   bed=aitan   dengan   upaya
mengumpulkan AI Qur`an. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan
tentang keutanaan AI Qur`an.

Pada  bal]  ini  inam  Bukhari  men]febutlran  hadits  Zald  bin
Tsabit  tentang  kisahnya  busana  Abu  Bakar  dan  Umar  tentang
pengumpulan  AI  Qur`an,  yang  telah  dijelastran  pada  pembahasan
tentang    keutamaandreutamaan    AI     Qur`an     Sedangkan     yang
dimaksudkan adalah pckataan Abu Bakar kepada Zaid,  '+t£ Ji3 €Jfi
':±±P 'q .J9fo usungguh enghaL adalch seorang laki-laki mnda yon:

cendrs dr»  Aczmz. fidck 7»e»cz„7-givinzaf).  Kenudian pada perkataan di
alchir   hadits   dischutkan,   &1   ,+=   Ji   1:a:   ]6   (A4irAa]»n„d   bz.n

Lifefdr./foA  berfeaf¢)  dia  adalah  gunL  hian  Bu]chari  yang  dinukil
hadits  ini  darinya.  Iha  menafflran  kata  fffahaqf yang  disebutkan
dalam hadits dengan arti ftazqf Pada penbahasan terdahulu sudah
diulas pchedaan penaffirannya.
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Ibnu  Baththal  menyebutkan  dari  AI  Muhallab  sehubungan
hadits ini bahwa dia berkata, "Akal adalch dasar semua si fat telpuji,
karena Abu Bckar tidak mensifati Zaid melebihi si fat `akal' (cerdas).
Hal  ini  dijadikannya  sebagai  dasar untuk  memberikan kapercayaan
kapadanya den menchindarkan kecurigaan darinya."

Saya (Ibnu Hajar)  katckan,  sesungguhnya tidak  saperti yang
dia katakan, karena Abu Bakar menyebutkan sesudah si fat itu,  i:Jr :Lil
';(i:.:j $3 ^drl i:. `pr rf;i ';;jl '¢j<S (Dchulu engkou menulis wakyu

w#f#fr Ra!sw/w//aft  SH W),  oleh karena itulah dia menyebutkan cirinya
dengan  si fat  `akal',  karena bila tidak  terbukti  si fat  amanahnya dan
kelayakan    serta   kecerdasannya,    tentu   Nabi    SAW   tidak   akan
menjadikannya  sebagal  penulis  wahyu.  Hanya  saja  dia  membatasi

penyebutan    si fat    'akal'    dan    `bersih    in    kecurigaan'    tanpa
menyinggung  si fat-si fat laimya,  sebagai isyarat bahwa hal itu terus
ada  pada  dirinya.  Karen.a jika  hanya  sekadar  diun8kapkan  dengan

perkataan, `kami tidak mencurigaimu' dan `seorang yang cerdas' tidak
cukup  menetapkan  adanya  kelayakan  dan  amanah  pada  dirinya.
Berapa banyak orang yang sangat cerdas dan memiliki pengetahuan
tinggi namun berkhianat atau tidak amanah.

Hadits  ini  memuat  keterangan  bahwa  bolehnya  mengambil

juru  tulis  bagi  penguasa  dan  qadhi.  Begitu  pula  orang  yang  telah
berpengalaman dalam suatu urusan lebih patut memegang urusan itu
daripada orang lain.  Dalan riwayat AI Baihaqi melalui sa»ed yang
A&sa# dari Abdullah bin Az-Zubair disebutkan,   };1>  all  j=p  ;Pl  5i

i!i iffy 99€ei ir ae ,4jfuoi d'i 3' :Tjz;i a65 crf3qi i; 4i # c7±a! +Ill

*3|ol JLff£ 6es *u: ii aJ:3 rfu! EE:fecau`Gifa;j3'€j,+,6d;iJiri¢
'L&z 3i 6}13 a6

66-3 t9jhaoi d'! tjfo
-S.&:4` 'c# (Sesungguhnya Nabi SAW menganghat Abdullah bin Arqan

sebagal juru tulis. Maka dia menuliskan surat-surat untuk Nabi SALW
kepada  para  raja.  Sif;at  ananchnya  di  sisi  Nabi  SAW  mencapal
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¢3di3 jj#.I iji# q ij#T a.ji.I qz#-c:> fji pe i3iat=at

tingkat dinana beliou memeriutchka:"rya mendis dan memberi cap
tanpa menbacanya kembali. Kemrdim. behau nenganghat Zald bin
Tsabit  sebagal  ju:ru  fulis.  rna  kemudian  nerndishan  wakyu  dan
menulis  surat-surat kapada papa xpja Apohiha kedronya tidak ada
maka yang mekyadi juru tulis bdian adalch Ja.I;ar bin Abi  Thalib.
Terkadangpulasejumlchsahabatiiaermzishaund.balinu).

Kenudian disebutkan dari fyadh AI Ary'ari. dari Abu Musa,
•---         \  ,,.,         _              ,        \f        ,  - -Lfa' aji

•aJ-a,(£qjiJii j t,.JiJ 6i :Jdi
ifeJ *3±€ q3 `al, *`Ji ;i

`  ,,                               -       1          -,'dr`';fty.tirf(Sesungguh=yadiapenah-menga;:;;tfrotul;s;ora:g

Nasrani, maka dilarang olch Umar seraya menbaca, "Wahai orang~
orang  yang  beriman,  janganlch   harm  mertyadikan   orang:orang
Yahadi dan Nasrani sebagiv pendmpin-pern:impin (rm,) ...'. . Abu Musa
berkata,  "Dend Allah,  aku tidck nell:jadikannya sebagivi walt tctapi
dia hanya mendis. " Umar berhato, .`Tiidckkch entw mendapatkan
di antara orang-orang Islam yang mdyadi juru tulis? Jangan eng:kou
mendekatkan  mereka  setelch  dyawhkan  olch AIIch.  Jangan  engkou
memberi  ananch  kapeda  mereka  setelah  dirDrmkan  khianat  olch
Allah.  Jangan  pula  engkou  merrndiakan  mereka  setelch  dthinakan
olchAIlch.")

q3 tati ifcaii i! xp i t*€ bi iir¥i

38. Surat Hakim kepada Para Pembantunya dan Surat Qadhi
kepada Orang-orang Hepencayaannya

&i¥3f,4€>:£i+irtt;j3;:;=f=i;::ig3fd:O#
:dfi#;i8t*;Cpf,i+ir±j!er±i#3j*-, i  -,

.:jife=,&i3ii*i:la;:sjifd-`b:.c#ji:d!EfJJ3'&l-,     _     ,
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®
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7192. Dari Sahal bin Abi HatmalL balv[ra dia mengal]arirm
]Bepadanya  bcmsama  sqjimlal  lalri-lalri  peinbesar  lenmnya,  balwa
Abdi]llal bin Sahal dan Muhay3richah keluar menuju REaiin I-a
kesulitan  hidxp  yang  menimpa  medra.  I.alu  Mwhayyichal  dibdi
lchar bahwa Abdullal dibunuh lalu dibuapg di luliang ata]L di mata
air. Dia kenudian datang kapada orangrolang Yaludi dan bedrata,
`Demi AllalL lramulah yang telal mrmbunuhnya." Mereha bedrata,
`Deni  Allah,  lrmi  tidck  menbunuhnya."  Kenudian  dia  datang

hinggr sanpai kapada ]ra]mnya, 1alu mepgatal]rm kapada medra.
Sctelal itLL dia dan saudarmya Hirvay]richah riaudaranya ini lchin
t]Ia darin3nL besama Abchlml]man bin Sahal. rna hendak bchicara
rfaat ifu dia sedang berada di REaibar- nan]m Nchi SAW besalrda
toapedz\  Mfuryyishal.   "DahuhLkan  yatryg  beset.   drhaLluhan  yang
desurr. " Malksudnya, dari sqri usiaL Malra Huwapptichal bchicara dan
lBmudian Muhay]richal  Rasulullah  SAW busal]da,  "Ehand  faEZJfan
membayar    dlyat    schabat    haLioul    amL    haLian    meng\trmrmkan
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pepero»gzzn. "  Rasulullal  SAW  lalu  menulis  surat  rapada  mercka
tentang   hal   itu.   Maka   mereka   pun   menbalas,   Kani   tidak
membunuhnya."     Maka     Rasuhillal     SAW     bersalda     Eapada
Huway)rishal dan Muhay)richah serta Abdirmhman,  "4prhaA ha/£am
mow  bersumpch  dan  kdian  berhak  mendapchan  bayarar.  darah
saAabaf ha/I.aH? " Mereka bckata, "IidalL" Belian beddr, "4pchaA
orang-orang Yahndi ahan bersunpah untuk kalian?.. M!edEal beckalfaL
`"ereka  itu  bukan  orang"ang  Islam."  .Mha  RasulDllal  SAW

membayarkan   diyat  darn  dinya   schaprak  serfus  urfu  hingga
dinasulckan ke dalan pemukinan

Salal bckata, `Seehor unta di antaranya bedari mchavrahL"

KeteramEan Hadits :

a3ab surat hakim kapada para pembant.qry¢). Xrfe unmaal
adalah bentuk janak dari kata aamz./ yang artinys pHninrfu suatll
daerah  untuk  meBg`mpullran  penchasilannya,  afu  zakah)q  atan
shalatmentimamipendudulmya,ataumepjadikomandobejihalihad
melawan mustri di daerah itu.

9Zife}     S,    SSr)    a)an    qadhi    kapada    or.ang®rang
Aaperaqyaany). Mcksudnya, ormg+ormg yang ditapjck para qadhi
untuk  mengatur  unisan  masyaralcat.  Imam  BUThari  men]iebuthan
hadits Sahal bin Abi Hatsmah dalam hisal Abdiillal bin Sahal dan
penibunuharmys  di  Khaibar,  lalu  tuntutan  dari  linra]prichah  serfa
orang+orapg yang bersaman]ra dalam hal itu.

inam  Btlkhari  menyedutlran  hadits  Sahal  him Ahi  Hatsmah
tentang ldsah Abdullah bin Sahal dan pernbuntharmys di Khaibar, lahi
tuntutan dari Huway)richah seda orangorapg yang busamanya dalan
hal inL Maksud pcnyedutamya terdapat pada redalrsL  a lJ:+6 Cres

*, -;=> Jii J`r ap'! +3 jfa 2i j> (rmhazELA ffl'y handfro
mermlis   kapada  mereka  rdapeda   ahli  Khaihar-  termang  ituo,
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maksudnya adalah menulis kapada ahli Khaibar mengenai berita yang
sampai kapadanya tentang mereka.  Sedan8lrm redaksi di tempat ini,
'.ife 6 'Ctigi (Dia kenLdian mendis,  '.inmi tidak menbun;hnyal;)

dalan riwayat AI Kasynrihani disebutlran dengan bentck janak, I;gi

(Mereha /a/" me»%/is), dan inilah redaksi yang lebih tapat. Sedan9kan
maksud versi pertana menurut AI Kamani adalah pemukinan yang
disebut Yahudi. Dia berkata, `Tetapi ini terkesan diraksakan."

Saya  (Thnu Hajar) katakan,  lebih dekat lngi bila disebutkan,
'Tenulis  dari  mereka."  Karena  yang  menuris  langsung  hanya  satu

orang.   Dengan  demikian,  kalima:t  selen8kapnya  adalah,   `Tenulis
mereka menulis."

Ibnu AI Manayyar berkata,  `Tidak didapatkan  dalan hadits
bahwa beliau  menulis  kapada pembantunya dan  tidak pula kapeda
orang  kapercayaarmya.  Bahkan  beliau  menulis  kapada  orang-orang

yang bersengkcta rfu sendiri.  Akan tetapi  diambil dari pensyariatan
menulis  untuk orang yang bcrsen8keta, malra menulis [apada pala
pembantu dan selain mercka tentu lebih utania

39. Apakah Hahim Bo]eh Mengutus Seorang Lahilahi untrk
Mengurusi Berbagai Urusan

];i i: :Ji;: c:ifi ;a :Sj €|sfa±j°i gr,a Lrf: ,Jj:33 ;i.f c3f if
EJ

®,

rf3b 'di±  :]ri; iii2; iri; &i +tgj  i£; uz;I &i`,,,7,

d`j ,if j= ,irL; 66~ d,, .o! :£d,fly, J# .ch,_  ,         ,    _,                              ,

:=jo€ti fr: c;fry,3j ffloi de 3j:* i± cj,:I :=jLi;; .i;ii ±i;;:I ufo :I,
-,

j=pjjl]ri;.£GL~;+€3,as:+1i='±i;;ij;LLa;:,+'ri;:±jo,:}ai
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7193-7194. Dari Abu Hunairah dan Zaid bin Khalid AI fuhani,
keduanya berkata, "Seorang Arab badui datang dan berkata, `Wahai
Rasulullah,  putuskan  antara kami  berdasarkan kitab  Allah'.  I.awan
perkaranya  berdiri  dan  berkata,   `Benar,  pufuslrai  di  antara  karii
berdasarkan  kitab  Allah'.  Orang  Arab  bedul  itu belkata,  `Sungguh
analcku adalah orang sewaan pada orang ini, 1alu dia berzina dengan
istrinya. Mereka mengatakan kapadaku bahwa analchi harus dirajam.
Maka aku menebus anakku dengan `membayar 100 ekor kambing dan
seorang budak perempuan. Aku kemudian bertanya kapada ahli i]mu
dan mereka mengatakan bahwa anakku hanya dikenakan canbukan
100 kali dan diasin8kan satu tahun'. Nabi SAW bersabda,  `Szf7zggztA
aha  clan  memutuskan  di  antara  kanu  berdua  berdasar:ken  kitch
Allah.  Adapun  budak perempuan  dan  kambing  maha  dikembaliham
kepadanu.  Sedangkan  ana:kin dicambuk  100  kdi  dan  diwingkan
satu tahun. Adapun eng:kou wchai Unais -yakni seorang laki=laki-
pergilch besok kepada istri orang ini dan rtyanlah dia'. K!eesckan
harinya Unais mendatanginya dan meraj annya."

Keteram!an Hadits:

Q3ab  apakch hakim boleh mengutus  seorang lakLlaki imtlLk
mengrmusz.  berhagzzz.  usz"tz7i/.  Denikian  redalrsi  yang  dinukil  olch
kebanyakan periwayat. Sementara dalani riwayat AI Mistanli dan AI
Kasyrfuhani dengan redaksi, "Melihat". Demi]rian pula dalam riwayat
Abu Nu'ain. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hliralrah dan
Zzaid bin Khalid tentarfe kisah orang sewaan. Maksud penychutanya
di tempat ini terdapat pada ped[ataan beliau,   lib ir+! ji :r:# t' islJ

FATHUL BAARI - G41



a'ergilah besok wahai Unais kepada istri orang ini). Tctch dischiouE3n
perbedaan, apakah Unais scorang hakim ataukah seorang ahli.

Hi]mch sehingga inan Bulchari menyebutkan judul bal] ini
dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai isyalat adanya penyelisihan
Muhammad bin AI Hasan, dinana dia berkata, "Seorang qadhi tidak
boleh mengatakan,  `Si fulan mengaku di hadapanku tentang hal ini'.
Maksudnya,  tentang  suatu  perkara  yang  memberatkannya,  saperfu
membunuh,   ataii   peckara   harta,   atau   pembebasan   budalky   atau

perceraian. Hingga ada orang lain yang bersaksi bersamanya dalan
hal itu"

Menurutn;ra,hulmmsapertiyangterdapatdalanhaditsbatini
khusus  bari  Nati  SAW.  Dia berkata,  "Sapatutnya di  majlis  qadhi
selalu ada dun orang.adil mendengarkan pengakuan dan bersaksi atas
hal itu. Maha hukum dilaksanakan berdasarkan kesaksian keduanya."
Demikian pendapat yang dinukil dari lbnu Baththal.

AI Muhallab beckata, "Di sini terdapat dalil bagi Imam Malik
tentang    bolehnya    hakim    menunjuk    seorang    laki-laki    untuk
melaksanakan kaputusan hukum. Boleh juga mengambil scorang lalki-
1ald yang dia percayai untuk menyingkap keadaan para saksi secara
rahasia.  Sebagainana halnya dia boleh menerima berita den bukan
kesaksian  dari   seseorang.  Hal  ini  dijadikan  dalil  sebagian  orang
tentang  bolehnya melaksanakan  hukum  tanpa  memberi  kesempatan
kepada terdakwa memberi  alasan.  Ini  tidak berarti  apa-apa,  karena

pengajuan alasan diyaratkan pada hukum yang didasarkan pada bukti.
Bukan yang didasarkan pada pengakuan, saperti dalam kisah ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebarian masalch pengajuan alasan
telch disebutkan ketika menjelaskan hadits tadi.
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40. Penerjemah Untuk Hakim, dan Apakah Dibolehkan Satu
Orangpenerjemah?
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7195.     Dari     Zald     bin     Tsal>it,     bchwa     Nabi     SAW
memerintahkannya  untuk  mempela].ari  tulisan  Yahudi,  hingga  aku
menulis untuk Nabi SAW surat-suratnya, 1alu aku membacakan surat-
surat mereka ketika mereka menulis kapadanya. Umar berkata saat di
sisinya  ada  Ali,  Abdurrahman,  dan  Utsman,  ``Apa  yang  dikatakan
orang  ini?`"  Abdurrahman  bin  Hathib  berkata,  "Aku  berkata,  'Dia
mengabarkan kapadaku tentang  sahabatnya yang melakukan hal  ini
terhadapnya'."  Abu Hanzah berkata,  "Aku pemah meneljemahkan
antara  Ibnu  Abbas  dengan  orang-orang."  Sebarian  orang  berkata,
`Hakim hanis memilild dua orang penericmah."

®ei :£f ,G i; i,
J',•rf j®it f'J

f*- :JrL£ :,4Jfap, ,Jj
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7196.  Dari  Az-Zuhri,  Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan
keprdaku,   bahwa  Abdullah  bin  Abbap   mengabarkan  kapadanya,
bahwa   Abu   Sufyan   bin   Harb   mengabarkan   kapadanya,   bahwa
Heraklius mengivm utusan kapadanya dalan satu rombongan orang-
orang   Quralsy.   Kemudian   dia   berkata   kepada   penedemahnya,
"Katakan  kepada  mereka,  bahwa  aku  bertanya  kapada  orang, ini,

apabila     dia     berdusta     kapadaku     maka     hendaklah     mereka
mendustakarmya."   Setelah   itu   disebutkan   redaksi   hadits   secara
len8kap,    maka   dia   berkata   kepada   peneq.emahnya,    `Katakan
kapadanya, jika apa yang engkau katakan adalch benar, maka dia akan
menguasal tempat kedua kakiku ini."

KeteranEan Hadits:

(Bab ` pendyenah  untuk  para  hakim).  Da;hal  irwayat  AI
Kasynrihani kata `hakin' dischutlcan dalam bentuk tunggal.

-J5-r) .uC.+i '3in ®u+:)  (Apa:lwh  boleh  satu  orang pei'ierjmch).

Imam Bukhari ingin mengisyaratkan pdrbedaan dalam hal itu, tentang

apakah  cukup   satu  orang  penejemah  atau  tidak?  Menurut  Abu
Hanifah, cukup satu orang peneljemah. hi juga salch satu riwayat dari
hnan Ahmad dan dipilih oleh Imam Bulchari serta sekelompok ulana.
Sementara Lnan Asy-Syafi'i ulan riwayat lain yang lebih ]n;at dari
Imam  Ahmad-  mengatakan,   "Apabila  hakim  tidrk  mengetahui
bahasa orang yang berperkara, maka hakim tidak boleh meneaina hal
itu  kecuali  dua  drang  yang  adil,  karena  dia  menukil  apa  yang
tersembunyi  bagi  hakim  dalam  perkara  yang  berfuut]ungan  dengan
hukum.   Sehingga  disyaratlran  si fat  adil   seperti   dalan  kesaksian.
Disamping  itu,  dia  menindahkan  kepada  hakin  apa  yang  tidak
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dipahapinya,   sehingga   sama   dengan   menyampaikan   pengakuan
kepadanya dari selain majlisnya."

Fri ri *3 .ife Tis i £3 'ti '-&]rd> 'Jir] (Kharijah bin zaid bin
rsabzt be7haf&,  drrz. Zzz.d bz.n  rsobz.f/.  Maksudnya, Kharijah menukil
riwayat ini dari bapaknya.

3j#ol  +9 ail;3 i,i 6+i ri3 9fa ibt i+ #i .®i rBczAw¢ IVobz.
SAW memerintahkannya untuk belofar kitab Yahardi). Da;harm rivayat
AI  Kasymihani  disebutkan  dengan  redaksi,  i;:?J§£  diberi  tanbchan

huruf)Ja sebagai penisbatan. Maksud dari kitab di sini adalah tulisan.

i,i:;)  $3 ^dr)  i:¢ S;Sl± ':=±  S   (Hingga aku menulis  untuk
Ivabz.  SL17y  /s«raf-szfr&tryq/).   Maksudnya,   yang   akan  dikirimkan
kapada orang-orang Yahudi.

•;±± '4ifrft) (Dan aku membacckan kepada beliou surat-surat

merefa).  Maksudnya,  yang  mereka  kirimkan  kapada  Nabi  SAW.
RIwayat  7„ct 'a//ag  ini  termasuk hadits-hadits . yang  tidak  disebutkan
Imam Bulchari kecuali dalam bentuk m« 'a//a[g (tanpa sa»czd lengkap)
dalam kitab 4sA-SAaAz.A.  Tetapi dia mengutipnya dengan sa#czd yang
mausAq/ dan redaksi yang panjang dalam kitab .4f-ra7.z.Aft dari Ismail
Ibnu  Abi  Uwais,   Abdulrahman  bin  Abi  Az-Zinad  menceritakan
kapadaku, dari bapaknya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsal]it, dari Zaid,
dia berkata  :};js {¢, 'lrjtE'6 is€qu°l i;is *J ,4fe &1 ji9 &1 'J*3 d; Si

d;i;:a6 i3* 6;:iz a, a:+;i> &i ]}'i ng ij rf jffi +i ;9 Fit iii :3'
c,32¢:a;ja=Iisc¢;guies3izgred!,¢{,33iz'+giiif:d'jcjtiijj

rfu.r±rf>^..'S{fri';i;J}'ti':=:gS(A:kupermchdibawakapadaNabi
SAW saat kedatangannya ke Madinch dan beliou pun kagun dengan
diriku. Lalu ada yang mengatckan kapada beliou,  "Ini adalah anak
dari  bani  Am-Natiar.   Dia  telch  nerrl.baca  apa  yang  ditu:runkan
kapadrnm   sebanyak   belasan   surah."   Ma:ka   Nabi   SAW  lantas
memintaku membacckan kepadanya.  Aku lalu membaca surah Qof
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Beliou  kemndian  bersabda  kepedaku,  "Bejalarlch  tulisan  Yahadi.
sesungguhaya aku tidak mow menpercayakan kepada orang Yahndi
untuk     nengu:rust      urusan      surat-suratha."      Alw      kendian
mempelajarinya  dalan  setengah  bulan.  Hingga  cku menulis  untuk
beliou kepada Ychndi dan aku membacahan untuk beliou bila mereha
menulis surat kepadarrydy.

Kant  juga  menemukan  dengan  sa»ad  yang  lebih  ringkas
dalam kitab Fawa `I.d i4J Fafa.ft!.,  dari Ibnu Abi Maisarah, Yahya bin

Qaza'ah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Az-Zinad
menceritakan kapada kami, dari bapaknya, dari Kharijch bin Zaid bin
Tsabit,  dari  bapaknya,  lalu  dia menyebutkannya,  dan  di  dalamnya
disebutkan, aa;;; £ i4' 3;::i :ri> ¢ir ¢; } ai (Maha fr.dak her/a/q
bagiku keowli  lirra  belas  malam hingga aku telah menguasalnydy.
Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Abdurrahman bin
Abi   Az-Zinad.   At-Tirmidzi   berkata,   `Hadits   ini   foasa#   s4afoI.fe."
Diriwayatkan pula oleh AI A'masy, drri Tsabit bin Ubaid, dari Zaid
bin Tsahit, i3u.-;Jt iji;i 6i 3}i rL3 S;if al a:p #1 6i (Ses%nggrfrn)/a

Nabi SA:W memeriutchkarmya untuk belof ar bahasa As-Suryani).

Saya  qbnu  Hajar)  katakan, jalur  ini  kami  temukan  dengan
sanad rin8kas dalan kitab Fawa `I.d HI.Ja[J 4J Ha#ar,  dia berkata, AI
Husain bin Ayyasy menceritakan kapada kani, Yahya bin Ayyub bin
As-Sini menceritakan kapada kani, Jarir menceritakan kapada kami,
drri  AI  A'masy,  lalu  dia  menyebutkannya  seraya  menambahkan,
¢i'-i;±3'Z;;+S\4SJ;a(Ahamempelajarinyaselamadyuhbelashdi).

Imam Ahead dan Ishaq meriwayatkan dalam kitab 4/ Afas»ed, dan
Abu Bckar bin Abi Daud dalam kitab i4/ MasAaAz# dari AI A'masy.
AbuYa'1ameriwayatkannyamelaluljalunyadenganredaksi,tLgid'!

a5b=+„  ;jig  lj:a3;;.Juj  ;js  lj'J..j!£  5i  u68  fj  j!  fses#nggrfenya  afu

mengirim   surat   kepada   suatu  haun   dan   aku  khawatir  mereka
menanbahkan   atou   menguranginya.   maka   pejalarilch  . bahasa
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Swrya#z).  Kemudian dia menyebutkan redaksi  selen8kapnya.  Hadits
ini memiliki pula jalur lain yang dikutip Ibnu Salad. Pada semua itu
terdapat bantahan bari mereka yang mengatakan Abdurrahman bin
Abi  Az-Zinad  menyendiri  dalam  periwayatannya.  Memang  benar,
tidak  ada yang meriwayatkan dari bapaknya,  dari  Kharijah,  kecuali
Abdurrahman, maka ini adalah penyendirian yang relatif.

Kisah   Tsabit   mun8]dn   menyatu   dengan   kisah   Kharijah.
Termasuk konsekuensi belajar tulisan Yahudi  adalah belajar bahasa
mereka. Sementara bahasa Yahudi adalah As-Suryaniyah. Akan tetapi

yang dikenal bahwa bahasa mcneka adalah Ibrani. Maka mun9kin Zaid
belajar  kedua  bahasa  itu  karena  sama-sama  dibutuhkan.  Sebagiap
ulama menyanggah Ibnu Shalah dan orang-orang yang mengikutinya
dalan  pemyataanya  bahwa  apa  yang  ditegaskan  Imam  Bukhari
berarti   sesuai  dengan  kriteria  kitab  .4isA-S7!aAz.A.   Sementara  Imana
Bulchari    membuat    pemyataan    tegas    di    tempat    ini,    padahal
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad telah dikomentari Ibnu Ma'in, "Ia
bukan  temasuk  orang  yang  dijadikan  dalil  oleh para  ahli  hadits."
Dalam riwayat lain dainya disebutkan, `Dia lemch." dalan riwayat
lain lard disebutkan, `Dia di bawah Ad-Darawardi."

Kemudian  Ya'qub  bin  Syabch  berkata,  "Sfead#q  dan  dalam
haditsnya  terdapat  kelemahan.  Aku  mendengar  Ali  bin  AI  Madini
berkata,   `Haditsnya   di   Madinal   lebih   dekat   kapada   kebenaran
senentara di hak teD.adi kerancuan'."

Shalih bin Ahmad medwayadrm  dari  bapaknya,  `Haditsnya
me.dAfAdrzb."  Sedangkan  Amr bin  Ali  sana  saped  perkataan  Ail,
kedunya    berkata,    "Abdurrahman    bin    Mahdi    menggugurkan
heditsnya."

Abu  Hatim  dan  An-Nasa`i  berkata,  "Haditsnya  tidak  bisa
dijedikan sebagai dalil."

Namun  sekelompok  ulana  selaln  mereka  menganggapnya
tsz.gce  (telpercaya)  saped  AI  Ijli  dan At-Tinnidzi.  Kesimpulannya,
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statusnya  diperselisihkan,  maka  tidak  bisa  dikatakan  irAaAz.A  untuk
hadits yang dia riwayatkan scorang diri, bahkan maksimal ia dianggap
Aasa#. Aku pemah bertanya kepada kedua orang guruku; AI Iraqi den
AI   Balqini,   tentang   masalah   ini,   maka   masing-masing   menulis
kapadakku, bahwa keduanya tidak mengenali adanya periwayat lain

yang mengikuti  Abdulrahman bin. Abi  Az-Zinad.  Namun kedunnya
bexpegang    bahwa    dia    menurut    Imam    Bulchari    adalah    tsz-g¢A

(texpercaya) sehingga dijadikannya sebagai pegangan. Guru kami, AI
Iraqi  menambahkan  bahwa  ke-sAaAz.A-an  riwayat  yang  ditegaskan
Imam Bukhari tidak berhenti pada syaratnya, dan ini adalah koreksi

yang cukup bagus.  Kemudian aku mendapatkan riwayat pendukung
seperti telch saya sebutkan. Dengan demikian,  sanggahan ini hilang
sej ak awalnya.

jlE 'J63 /I/mar berhaf8). Maksudnya, Ibnu AI Khaththab.

{j}$  3:I;gJ  /s¢af  dz.  sisz.nyq  add  [4/z-).  Maksudrya,  Ibnu  Abi
Thalib.

®;i}l i:33 @a# 4bdr"¢4ma#). Maksudnya, Ibnu Auf.

®`ifi3 @aH Utsma#). Maksudnya, Ibnu Affan.

gpe  'Jjfi  I;a  r#pa  )/fl[»g  dz.hai¢ha»  ora»g  z-Zzz.).  Maksudnya,

perempuan yang datang kapadanya dalam keadaan hamil.

q!;  a±S   tfjJ.I   \arla;  3:¢±±'   ::=j±i   `r+c-   +i   ;+>}`   1:i   '|6

(Abdurrahman bin Hathib berkata,  ``Aku bendta,  `Dia mengabcirkan
kepadantw tatang sahabatnya yang melakckan hal ini kepadanya'. ")
RIwayat  ihi  dinukil  Abdurrazzaq  dan  Sa'id  bin  Manshur  secara
z»czzASAzt/  melalui  beberapa  jalur  dari  Yahya  bin  Abdurrahman  bin
Hathib, dari bapaknya, seped redaksi tadi.

cral  6iiJ  d¢ di:i Z;i  *ji 'l±r 6#  j!i  'J63  t#6% /a[mr¢fr
berhata,   "Aku  peri!rah  meneriemdrkan  antara  Ibrm  Abbas  dengan
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orangLontz»g. "/ hi adalah penggalan hadits yang diriwayatkan haam
Bukhari  dalam  pembahasan  tentang  ilmu  dari  Syu'bch,  dari  Abu
Jamrah, dengan redaksi yang sana dengan hadits tadi, lalu sesudahnya
disebutkan,ii=.3g;i3&1j:p;gall}'irS.I,xp'jjJ6!:Jjj(D!.aGerfafa,
"Sesungguhnya  utusan  Abdul  Qais  datang  kepada  Nabi  SAW.')

Setelah  itu  dia  menyebutkan  hadits  tentang  kisch  mereka,  dan  ia
tedapat dalam riwayat An-Nasa`i disertal tambahan sesudah redaksi,

ri°i # ri3 6! :]63 af u63 a.I ,j£< # @';ut 5i}I a;-4'6 ,di £{3 (Dz.a
antara    orang-orang.    Dia    kemndian    didatangi    oleh    seorang
perempuan dan berta:nya kapada:nya te:I'I:tang nabidz al jar. Ialu dia
melarangnya, dan dia berkata, "Sesungguhnya utusan Abdul Qais. ')

€gr¥  de  .flail,  #:  i  u+al  :jaii  J63  tsehogr.a#  "a!#us!.a
berhata,  "Hakin harus memiliir d:ua penerjemah. '.) PeAIRThirs kitzto AI
A4lafha/z. ' menyebutlran bahwa ini diriwayatkan dengan bentck jamak

®ara penetiemah) dan juga dengan bentuk ganda (dua peneijemah).
Apabila menggunakan lafazh I.amak maka didudukkan bahwa bahasa
telah banyak sehingga butuh banyak peneriemah.

Saya Obnu Hajar) katakan, versi kedua Q)entuk ganda) yang
menjadi   pegangan.   Maksud   `sebagian.  manusia'   di   sini   adalah
Muhammad bin AI Hasan, sebab dia yang mensyaratkan hakin harus
menriliki  dua  penebemah,  dan  dia  juga  memposisikarmya  seperti
dalam  masalah  kesaksian.  Dalam  hal  ini  dia  menyelisihi  sahabat-
sahabathya sesana ulama Kufch. Kemudian pandangan ini disetujui
Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh AI Mughlathai
seraya berkata, `Di sini terdapat bantahan bagi perkataan mereka yang
menyatakan,  `Sesungguhnya inan  Bukhari  bila berkata,  "sebagian
manusia  berkata"  maka  maksudnya  adalah  para  ulana  madzhab
Hanafi'."

Tetapi pemyataan ini ditanggapi oleh AI Karmani, dia berkata,
"Itu dipahami untuk keadaan yang umum. Atau maksudnya-di tempat

ini adalah sebagian ulama madchal] Hanafi. Karena yang belpendapat
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demikian adalch Muhammad, dan tidak terhalang bila disetujui oleh
inan Asy-Syafi'i.  Sebagaimana tidak terhalang bila sebagian ulana
madzhab  Hanafi  menyetujui  pendapat  sebatian  imam  dalam  selaln
masalah ini."

Imam Bulchari meriwayatkan pada bab ini hadits Abu Sufyan
tentang    kisah    Heraklius.    inam    Bulchari    meriwayatkan    pada

pembahasan  tentang  awal  mula  wahyu  melalui  s¢7!ad  ini   secara
panjang  lebar.  Mcksud  penyebutannya  di  tempat  ini  terdapat  pada
redaksi,  "Kemudian  dia  berkata  kepada  peneljemahnya,   `Katakan
kepadanya'."

Ibnu `Baththal  berkata,  "Imam  Bukhari  tidak  memasukkan
hadits    Heraklius    sebagai    dalil    tentang    bolehnya    mengan8kat

peneljemali  orang  musyrik,  karena  peneljemah  Heraklius  memeluk
agama    kaurmya.     Akan    tetapi     dia    menyebutkannya    untuk
menunjukkan   masalah   penejemahan    di    semua   umat   berlaku
sebagaimanahalnyaberitadanbukankesaksian."

\    Ibnu  AI  Manayyar berkata,  "Sisi  penetapan  dalil  dari  kisali

Heraklius -meski perbuatannya tidak bisa dij adikan sebagaid dalil-
bahwa  yang  saperti  ini  adalah  benar  dalan  pandangamya,  sebab
kebanyakan  yang  disebutkan  Heraklius  dalam  kisahnya  itu  adalah
tapat,    sesuai    dengan    kebenaran.    Maka   letak   dalilnya    adalah

pembenaran  dari  pembawa  syariat terhadap  perkara ini  dan  hal-hal
lain dari  pandangan Heraklius,  dan kebagusan pemahamannya serta
kesimpulan-kesimpulannya, meski akhimya- dia tetap didominasi oleh
kesengsaraan."

Untuk menyempumckan hal ini disebutkan bahwa diambil dari
kebenaran  penetapan  dalilnya,  apa  yang  berkaitan  dengan  masalch
kenabian dan risalal, bahwa dia mendalami syariat-syariat para nabi.
Sehingga   perbuatannya   dipahami    selaras   dengan    syariat   yang
dianutnya.  Seperti  akan  saya  sebutkan  dalan  kutipan  AI  Kamani.
Yang   tampak   bagiku,   bchwa   landasan   hearn   Bukhari   adalah
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persetujuan Ibnu Abbas,  dimana dia temasuk inam yang dijadikan
panutan dalam perkara saperti itu. 0leh karena itu, dia membatasinya
dengan penejemahan Abu Hamzah. Kedua atsa!r itu kembali kapada
Ibnu Abbas. Salah satunya berasal dari perbuatarmya dan satunya lagi
dari persetujuannya. Apabila digabun9kan kapadanya perbuatan Umar
dan  orang-orang  yang  bersamanya  di  kalangan  sahabat  ulimana
tidak     dinukil     dari     salch     seorang     mereka     pendapat     yang
menyelisihinya-, maka dalihya menj adi kuat.

Ketika AI Karmani menukil perkataan Ibnu Baththal,- maka dia
menanggapinya dengan bdrkata, "Aku katakan, letak dalilnya adalah
dia -yakhi  Heraklius-  seorang Nasrani,  sementara  syariat  orang
sebelum  kita  adalah  dalil  bard  kita,  sel?rna  belum  dihapus.  Bila
dikaitkan dengan pendapat mereka yang mengatakan dia masuk Islam
maka persoalannya cukup I.elas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan ini  semakin memperumit
persoalan,  karena perbuatannya tidak  menjadi  dalil  menurut  semua
ulana, sebab dia bukan seorang sahabat. Kalau pun terbukti dia masuk
Islam, maka yang dij adikan pegan.gan adalah keterangan terdaliulu.

Ibnu Baththal berkata,  "Kebanyakan ulama memperbolehkan
satu orang peneljemah. Sementara Muhammad bin AI Hasan berkata,
`Mesti terdiri dari dua laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang

perempuan'. Asy-Syafi'i berkata, `Ia saperti bukti'. Dari inan Malik
disebutkan   dua   riwayat.    Dalil   bagi   pendapat   pertama   ndalah

penebemahan  Zaid  bin  Tsabit  seorang  diri  untuk  Nati  SAW,  dan
peneljemahan   Abu   Jamrah   untuk   Ibnu   Abbas   RA,   dan   bahwa
peneq.emahan tidak perlu disebutkan,  `Aku bersaksi', bahkan cukup
dengan pengabaran, dan ia adalch penafsiran apa yang dia dengar dari

yang ditelj emahkan."

AI Karabisi menyebutkan dari Malik dan Asy-Syafi'i, `Dalani
hal peneri emahan cukup satu orang."
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Sementara dari Abu Hanifch disebutkan, "Cukup satu orang."
Tetapi  dari  Abu  Yusuf disebutkan,  "Dua  orang."  Lalu  dari  Zufar
disebutkan, "Tidak boleh kurang dari dua orang."

AI   Karmani   berkata,   `Yang   benar,   Imam   Bukhari   tidak
menuntaskan masalah ini, karena tidak ada perbedaan bahwa cukup
satu  orang  peneljemah  dalan  masalah  berita  dan  mesti  dua  orang
dalan masalah kescksian.  Dengan demikian, perbedaan itu kembah
kapada pengelompokkannya sebagai berita atau kesaksian.  Sekiranya
Imam   Asy-Syafi'i    setuju   ia   adalch   berita,   maka   tentu   tidak
mensyaratkan jumlch.  Begitu pula bila para ulama madzhab Hanafi
setu].u   ia   adalch   kescksian,   maka  mereka  mensyaratkan  junlah.
Sementara kasus-kasus yang disebutkan dalam bab di atas semuanya
adalah  pemberi_taan.   Sedan9kan   bila   dalam   bentuk   tulisan  maka
urusannya  cukup  jelas.   Mengenai  kisah  perempuan  tersebut  dan

perkataan Abu Jamrah lebih jelas lagi. Maka tidck ada tempat untck
diberikan sanggahan."

Ada  yang  berkata,  "Bahkan  ruang  sanggalian  di  dalannya
cukup jelas, sebab inam Bukhari membeberkan dalil-dalil pada selain

judul yang disebutkan, yaitu peneljemahan untuk hakim, karena tidak
ada hukum pada apa yang dijadikan sebagai dalil."

Menurut  saya,  justni  AI  Karmani  yang  tidak  menuntaskan

persoalan  ini,  sebab  dalil  utama  yang  dijadikan  dalil  oleh  Iinanl
Bukhari adalah perbuatan Nabi SAW yang membatasi peneljemahan
Zaid bin  Tsabit  saja.  Apabila beliau berpegang  kapada Zaid dalan
membaca surat-surat yang datang kapadanya, dan menulis apa yang
beliau   inginkan   dikirim   kapada   seseorang,   maka   sikap   beliau
belpegang  pada  Zaid  dalam  perkara-perkara  yang   diteljemahkan
kepadanya  dari  orang-orang  yang  hadir  di  antara pengguna  bahasa
tersebut  diikuti  pula.  Jika beliau membatasi  dengan perkataan Zaid
dalan hal itu,  sementara kebanyakan di  antaranya berkaitan dengan
hukum, sebagiannya bisa dikategorikan pemberitaan dan sebagian lagi
masuk kategori penetapan kaputusan, mcka bagaimana dikatckan ini
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tidak bisa menjadi  dalil bath  hian Bukhari,  dan bagainana pula
sehinggadikatalranbeliautidakmenuntackanpermasalahan?

AI  Muhibb  Ath-Thabari membch judul bal]  dalam hitab 4/
[4Aha7»,   `Mengambil  peneriemah  dan  menbatasinya  dengan  satu
orang."  Lalu dia menyebutkan di  dalamnya hadits  Zaid bin Tsabit
yang dinukil seeara 77zzf 'a/7Iag oleh inam Bulthari dari Umar dan Ibnu
Abbas, kcmudian dia berkata, `Makna lahir hadits-hadits ini dijadikan
sebagai  dalil  olch  mcnelra  yang  mapcholchkan  membatasi  satu
orang peneljcmah." setelal itu di tidak menanggapi hal terschut.

Mengenai  ldsah  perrmpuan  tuschut  bersana  Umar  maka
makna redaksinya secara chahir bckenaan dengan peckara hukun,
karma Umar tick melaksanakan hulnman tchadap perempuan rfu
disebabkan    keddaktahuamya   bahwa    zina    itu    haram    setelah
sebelumnya hampir saja hukuman itu ditegakkan.  Umar membatasi
semua ini dengan apa yang ditejenahalm kapadanya oleh satu orang
saj.a dari bahasa pe(unpuan tersebut.  Sedan8lran kisah Abu Jamrah
bersama Ibnu Abbas serta kisah Heraldius -esld keduanya dalam
konteks   pen.bchtanL   mun8lrin   dischutkan   untuk   mengualkan.
Tentang klainnya bat)wa Asy-Syafi'i jika menyetujui hal ini sebagai
pemberitaan maka tidak menpersyarad=an jumlah, sehingga ini bisa
dianggap benar.

Akan  tetapi  tidak  ada  halangan  tebadinya  perbedaan  bari
mereka yang mensyaratlran jumlah. Mininal yang ada padanya adalah
`inemutlakkan pada tcmpat yang mesti diberi batasan", sehingga perlu

untuk diperhatikan. Ini pula yang diisyaratlran Imam Bukhari ketika
dia.   mengaitkanya    dengan    hahim.    Dengan    demikian,    dapat
disimpulkan bahwa selain halrim cukup satu orang, karena ia adalah

penberitaan, dan tidak ada pelbedaan tentangnya. Bahkan pchedaan
berkenaan   dengan   apa   yang  tejadi   di   hadapan  hahin   karena
umumnya mengarin kapada penetapan hukum. Terutama sekali bagi
mereka  yang  mengatalran,  "Selradar  tindak  tanduk  hakin  adalah
hukun.„
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Ibnu  AI  Manayyar  berkata,  "Menurut  analogi, jumlah perlu
dimasukkan  dalam  syarat  penetapan  hukum,  sebab  segala  sesuatu

yang tidak diketahui hakim, maka tidck diterima kecuali berdasarkan
bukti yang lengkap.  Sementara satu orang tidak cukup menjadi buled
hingga bilangan penyempuma ditanbahkan kapadanya.  Akan tetapi

jika hadits itu sfo¢fez.A maka analogi pun gugur, begitu pula sikap beliau
yang  membatasi  peneljemch  dengan  Zaid  bin  Tsabit,  sehingga  ia
menjadi dalil yang tidak boleh diselisihi."

Tetapi mungkin dijawab, bahwa tidak ada hakim seperti Nabi
SAW dalam masalah itu, sebab bisa saja beliau mengetahui apa yang
luput  darinya  melalui  wahyu,  tentu  ini  berbeda  dengan  yang  lain.
Bahkan,  bagi  orang  lain  sebaiknya  lebih  dari  satu  orang.  Dengan
demikian,  apa yang masuk konteks pemberitaan cukup  dengan satu
orang.  Sedangkan  apa-apa  yang  masuk  konteks  kesaksian  dibatasi
dengan bilangan. AI Karabisi menyebutkan bahwa Khulafa` Rasyidun
dan para raja sesudah mereka hanya memiliki satu orang peneljemah.

Ibnu  At-Tin  menukil  dari  Ibnu  Abdul  Hakan,  `Hanya  satu
orang merdeka dan adil yang boleh menjadi peneriemah."

Apabila  seorang  peneljemch  mengakui  sesuatu,  mcka  saya
sukai bila hal itu didengar darinya oleh dua orang saksi, lalu keduanya
mengajukannya kehadapan hakin.

41. Imam atau Pemimpin Memeriksa Q4engaudit) Para
Pembantunya

*€dyi i;I :+::±i +3 9fa &i ufo ¢;£i ®®i =;Lffui ,rf;i df #',--,

+3 rfe &i i &i u;i Lj! ;cr
I+i I,= .15, tj*i if* !jiJ
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.trffir
7197. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Nati SAW pemah

mcmpekeriakan  Ibnu  AI  Utabiyyah  untuk  mengurtis  sedekah  bani
Sulain. Ketika datang kapada Rasulullal SAW den diperiksa maka
dia  berkata,   "hi   untuk   kanu   dan   ini   hadiah   yang   diberikan
kapadaku." Rasulullch SAW bersabda,  "Mengrpcl enghaw fidat d#d%fr
di  runah  bapakrm  dan  runah  ibunu,  hingga  hadiahmu  datang
kapadanu, sekiranya engkou memang orang yang benar. " K!e:nowdian
Rasulullah  SAW  berdiri  dan  berkhutbah  di  hadapan  orang-orang.
Befiau  kemudian  menuji  Allah  dan  menyanjung-Nya.  Setelah  itu
beH2" baschda.  ``Amun ba'dr,  sunggwh  aku telah mempekerjakan
beberapa orang laki-laki di antara kalian utuk suatu urusan yang
di:kuasakan  ALllch  kapadaku,  lalu  ado  salch  seorang  dart  kalian
datang dan berkata,  `hi untuk ka:in dan  in  adalah hadinh yang
diberikan kepedaku.  Mengapa dia tidak dnduk di run'ra,h bapaknya
dan rumch ibunya hingga hadich datang kapadarrya jika dia me:t'I'tang
orang  yang  be:nor.   Demi   AIlah,   tidauch   salch   seorang  kalian
nengambil   sesuatu   drrinya  ~Hisryarn  befkzTto-  tanpa   haknya,
nehinkan din datang kapach AIlch sanbil menbowanya pads Hart
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Kianat.  Ketchwilah,  sungguh  alou  akan  mengetchvi  laki-laki  yang
datang kepada ALllah dengan membawa unta bersuara, atou sapi yang
me7zgrfafr,    oJcz"    kczmbz.»g   )/cz»g    7%e7zgembz.fr. "    'Setelah    itu   beliau

mengan9kat  kedua  tangannya  hingga  aku  melihat  putih  ketiaknya,
`` Ketchullah, bukankch aha telah menyampaikan. "

Keterangan Hadits :

(Bab  imam  atau  peminpin  memeriksa  para  pembantunya).
ininan  Bulchari  menyebutkan  dalam  bab  ini  hadits  Abu  Humaid
tentang  kisah  Ibnu  A1-Lutabiyyah.  Penjelasannya  sudah  dipapackaan
secara lengkap pada bal] hadiah para pembantu pemerintahan.

Imam   Bukhari   meriwayatlcan   hadits   dalam   bal]   ini   dari
Muhammad, dari Abdah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari
Abu  Humald  As-Sa'idi.  Muhammad  yang  dimaksud  adalch  Ibnu
Salam, dan Abdah adalah Ibnu Sulaiman.

Lafazh st63 dalam riwayat selain AI Kasymihani di dua tempat

disebutkan  fyi  tetapi  keduanya  memiliki  makna  yang  sama.  Yang

dimaksud di tempat ini dari perkataan,  ii:.3 i;i> &1 i:p ;g:n j; ;G \iii
'3::~)5:)    ¢Kctika    dia    datang    kepada    Nabi    SAW    dan    beliou

memerz.ds¢ny¢), adalah harta sedekah yang dia bawa diperiksa.

42. Orang Kepercayaan Imam (Pemimpin) dan Anggota
Musyawarahnya

;irfui  :L€fu®i

Bz.ffaaa#aA ®embantu dekat) adalah orang-orang yang leluasa
masuk menemui pemimpin atau imani.
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7198.  Dari  Abu  Sa'id  AI  Khudri,  dari  Nabi  SAW,  beliau
basil)da, "Tidaklah ALllch mengutus nabi dan tidck pula menganghat
khalifah  melatmkan  dia  mewiliki` 2  orang  kepercayaan,  yaitu yang
memerintohkannya    kapada    yang    mchfrf    dan    menganjurkan
kapeda:nya,  serta  yang  memerintahharmya  kepada  kebunkan  dan
mengdyirkan  kapadanya.   Orang  yang  terpelihara  adalah  yang
dipelihara olch AIlah. "

Sulainan  berkata  dari   Yahya:   Ibnu   Syihab   mengabarkan
kapadaku saperti ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Atiq dan Musa dari
Ibnu  Syihab  sama  sapertinya.  Syu'aib  berkata  dari  Az-Zuhri:  Abu
Salamah menceritakan kepadaku, dari Abu Sa'id seperii perkataannya.
AI Auza'i dan Muawiyah bin Sallam berkata: Az-Zuhri menceritakan
kapadakiL Abu Salamah menceritakan kapadaku, dari Abu Hurairah,
dari Nali SAW.  mnu Abi Husain den Sa'id bin Ziyad berkata:  dari
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Abu Salanch, dari Abu Sa'id saped perkataarmya. Ubaidillah bin Abi
Ja'far berkata:  Shatwan menceritakan kepadaku,  dari Abu Salamah,
dari Abu Ayyub, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW.

Keterangan Hadits :

(Bab orang kepercayaan imam dan anggota musyowarchnyan.
Maksudnya,  orang  yang  diajak  musyawarah  dalan  mencari  solusi
untuk memecahkan berbagai urusan masyarakat.

;>^;;:`5J\  .`'-viaJ\  (Orang kepercayaan  adalah  orang-orang yang

/e/w¢s¢    #c¢scjfa   me#emwz.   pemz.rmpz.#/.    Ini    adalah   perkataan   Abu

Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah  dalam surah Aali Imraan
ayat 1 18, `Vg }Z;jt 'V +a;,ji ir ir¢; ijl±S q r/a»gr»haA ha»e« am"

mekyadi     orang-orang     kapercayaanm     orang-orang     di     luar
kalanganrm  [karena]   mereka  tidak  henti-hentinya  [meninbulkan]
kemudharatan  bagimu),  "Kate. bithaanah  art:inya. dukhalaa`  ¢o;ran:g
orang   yang   leluasa   masuk),   dan   ifebaa/cz   artinya   kebunkan."
Sedan8kan  dwk¢cI/cza `  adalah  bentuk  jamak  dari  kata  d¢fafaz.17  yang
artinya orang yang masuk menemui pemimpin di tempat khusus, 1alu
menyampaikan suatu rahasia dan si pemimpin langsung membenackan

apa  yang   disampaikan  kapadanya,   lalu   dia  menganbil   tindakan
sesuatu  laporan  itu.  Kemudian  penyebutan  `anggota  musyawarah'
sesudah `orang kapercayaan' termasuk penychutan kata yang khusus
sesudah kata yang ilmum. Mengenai` hukum `musyawarah' telah saya
sebutkan pada bab kapan seseorang wajib menjadi qadhi.

Abu Daud meriwayatkan dalan kitab j4/ A4lczrasz./ dari Abdullah
bin Abdurrahman bin Abu Hdsain,  :'J6 g??.I a 4` 'Jj:.i3 € :'J6 ie3 ai

'a±±±  ®ti  '¢J  ri3  ')±):±3  .tij  q3ahwa  seorang  laki-laki  berkata,   "Wahai

Rasulullah,   o[pahah   itu   kcteguhan?"   Beliou   bersabda,   .`Emg:hau
bermusyowarah  dengan  orang  pandai  laha  engkou  menaatinya.")
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Dinukil juga dari Khalid bin Ma'dan dengan redaksi  serxpa, hanya
saj a dia berkata, "Orang belpandangan luas."

AI   Kannani   berkata,   "haam   Bukhari   menafsirkan   kata
bz.fAcz7z¢A  dengan  arti  deffaba/aa `.  Artinya,  dia menjadikarmya  dalam
bentuk j amak." hi tidaklah terlarang.

-in±±°cp'Lha\,'yi.S.ct'rfu\'`=X.6q`idaklahAllahmengutus

seorang na,bi dan tidak pula mengangkat seorang haliifah). DdramL
riwayat Shafivan bin Sulain disebutlran dengan redaksi,  ir ibl i:ji;J L£
-rig .c 'K:if e. 'Y) -:i gTidcklch Allah nengun]s seorang nabi dan tidak

pula mengutus seorang khaliif;ah sesedahnya). Lckn irwayat paha btto
di  atas menafsirkan maksud riwayat ini.  Bahwa arti  `mengutusnya'
adalah mengangkatnya menj adi khalifah. Selain itu, disebutkan dalam
riwayat  AI  Auza'i  dan Muawiyah bin  Salan,  JIJ  t¢  Li  (rz.dark add

seortzng wz/z.), dan redaksi ini lebih umuln.

jj;iij°t       6;!6       a;¢\£,       /cha#g       hapercnyco#      ytz#g
memerintahhannya  kepada  yang  makraof).  Dalam irwayat  Sndaiman
disebutkan,  jfl.I  /yng baz.A/.  Sedan8]ran dalam riwayat Muawiyah

binSalandi'sebu'tkandenganredaksi,jfa°ld>6\ap3,.j;:ijt6jtsL`\£ap

(orang  kapercayaan  yang  memerwichkannya  kepach yang  makrrf
da»   me/artzng7i7ia[   darz.  yfrmg  m##gfar/.   Redaksi   ini   menafsirkan
maksudredaksi,jH°koj¢#gha#).

*3    '±z±f)    (Mengakyurhannya    kepadanydy. '  Mcksodrya,
memotivasinya untuk melakukan perbuatan baik.

':Slh..     '®jjle     .-a3fu.')      @an      oramg      kepercayaan      yang

memerintahkapnya  fepada  yang  burak). Dalan[L irNayat  AI  Alraza:'i
disebutkan,  q\gL  ajfug  'Y  L``£!3  @a„  orng  fepercay¢a#  }raHg  f±.drfr

henti-hentinya    menimbulkan    kenudharatan    baginya).    Nanon]n

pembagian  ini  dianggap  musykil bila ditinjau dari kedudukan Nabi
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SAW, karena meski boleh baginya menurut akal, dimana orangrorang
masck  bisa  saja  pelaku  keburukan,  tetapi  tidak  terbayan8kan  bila
beliau   mau   mengambil   perkataannya,   dan   tidak  pula  bertindak
berdasarkan   laporannya,   karena  beliau  rna 'sfawm   (terpelihara  dari
kesalchan).  Hal  ini  dijawab  bahwa  di  bagian  akhir hadits  terdapat
isyarat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW selanat dari hal tersebut,

yaitu sabda beliau,  jfu< &`  ;=4£  Lf  ixp.6 (Or¢mg };ai#g fexpe/I.faara

adalah yang dipelihara Allah ta'aldy. TLetoeradeln onaur8:orang yang
menyarankan  keburckan  kepada  Nabi  SAW  tidak  beckonsekuensi
bahwa beliau menerimanya.

Disebutkan, maksud `dua orang kepercayaan' bagi Nabi SAW,
adalah malaikat dan syetan.  hilah yang diisyaratkan oleh sabdanya,
';;:jfo    rfe    S13i    'th\    .:S1(]    (Akan    tetapi    Allah    membantupe:

mengalahkan;ya maka dia masuk Islam). TLgrn:ndian redcks±,   'ofe '\
'qs   gTidak  henti-hendnya  merimbulkan  kebunkan),  "dssndrrya.

adalah  tidak  mau  lengah  dalam  merusak  urusan-unisan  pemimpin

yang mendatan9kan maslahat. Ini dikutip dari firman Allah,   }ZJ`JTi 'Y
•Y):±     ([Karena]     mereha    tidak    henti-heutinya     [meninbulkan]

kemudharatan bagimu).

Ibnu At-Tin menukil dari Asyhab bahwa dia berkata, "Seorang
hakim  patut  mengainbil  orang  yang  melaporkan  urusan  manusia
kepadanya secara rahasia. Akan tetapi orapg itu sebaiknya texpercaya,
amanah, cerdas, dan pandai."

Karena  musibah  hanya  akan  masuk  menimpa  hakim  yang
ananah   yang   menerima   perkataan   orang   tidak  bisa   terpercaya.
Apabila hckim  berbaik  sanBka terhadap  orang  itu,  mcka  dia wajib
mengecek kebenaran lap orannya.

'th\'+;±°*'?fifi6(Orangteipeliharaadalahyangdipelihara

j4//¢fe/. Dalam riwayat sebagan mereka disebutkan dengan redaksi,  #
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'th\'Z=:4a(ChangyangdipeliharaolehAllah),yalmidengantambahan

kata ganti, dan ini disisipkan pada riwayat lainnya.  Sementara dalan
riwayat AI Auza'i dan Munwiyah bin Salam disebutkan,  6# #3 i;3

fife rfe 'Lfe €fi\ 'ce '¥i 'S) .:ih a3arangsiapa yang dilindungi dart
keburukannya  maha  sunggwh  telch  dtlindungi,  dan  dia  termasuk
orang  yang  mampu  untuk  mengatasi  keduanya).  Sctain itu,  da,lam
riwayat  shatwan bin Sulain disebutkap  e3  :Lfi  fjlJI  L`fu; e3  :;i

(Barangsiapa yang  dilindungi  dari  orang kapercayaan yang buruk
maha   sungguh   dia   telah   dilindunri).   Tr\i   senalmaL  denga][L  ya][\g

pertana.
Maksudnya  adalah  menetapkan  semua  urusan  untuk  AIlah.

Hanya Allah  yang  melindungi  siapa  yang  Dia  kehendaki  di  antara
mereka.  0leh karena itu,  orang yang terpelihara adalah orang yang
dipelihin Allah bukan yang dipelihara oleh dirinya sendiri, karena
tidek  ditemukan  orang yang dilindungi  oleh  dirinya  sendiri  kecuali
bila AIlah mehidunginya.

Di dalamnya terdapat isyarat bahwa di sana ada bagian ketiga,
yaitu   orang   yang   memegang   urusan   manusia,   bisa   saja   hanya
menerima berita dari orang kapereayaan yang baik, tanpa menggubris
laporan dari orang kapercayaan yang buruk. Inilah yang sesuai dengan
Nabi  SAW.  0leh karena itu, beliau mengungkapkan di  alchir hadits
dengan redaksi, "pemeliharaan". Terkedang pula menerima dari orang
dekat yang bunk den tidak menggubris  laporang orang dekat yang
baik. hi banyak teljadi khususnya pada orang kafir. Ada yang sesekali
menerima dari orang dekat yang balk dan pada kali lain menerina dari
orang dekat yang buruk. Apabila input dari keduanya diterima dalam
kadar  yang  sama  maka  ia  tidak  disinggung  dalan  hadits,  karena

permasalahannya sudah jelas.  Nanun bila salch satunya lebih \besar
maka ia diikutkan kapada bagian yang lebih besar itu.  Apabila baik
diikutkan kapada yang baik dan sebaliknya.
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Semalma  dengan  hadits  bab  ini  adalah  hadits  Aisyah  )ng
diriwayatkan secara marfu',  l}.j3 il' :}i; I;;; * thl Sl;6 st;£ ;i:; ;±3 }

iJ`Gi:+`Sb!36:+;;+`®®;\±j,\:prB¢ra"grz.ap¢dI.'a#f¢rahamwmemegng

suatu pekerjaan,  lalu  Allah  menginginkan  kebaikan  baginya,  maha

dyadihan   untuknya   pembantu   yang   baik,   jika   dia   lupa   mcha
diingatkannya, dan jika dia ingat mcka dibantunya).

Ibnu    At-Tin    berkata,    "Mungkin    maksud    `dua    orang
kapercayaan'  adalah dua menteri  atau  asisten.  Tetapi mun8kin juga
maksudnya malaikat dan syetan."

Sementara AI Karmani berkata, "Mun8kin maksudnya adalah

jiwa yang memerintch kepada keburukan dan jiwa yang mendorong
kepada  kebaikan,  karena  masing-masing  dari  keduanya  memiliki
kekuatan malaikat dan kekuatan syetan."

Namun bisa  saja  memahaminya  dengan  scmua makna yang
disebutkan tadi. Artinya, setiap jenis pembantu itu terdapat pada diri
individu tertentu.

AI Muhibb Ath-Thabari berkata, "Kata bz.£foa¢#ch artinya para

pembantu dan orang-orang pilihan."

Kata ini adalah bentuk masfecJa[r yang ditempatkan pada posisi
z.sin sehingga dapat digunakan untuk tunggal, ganda, dan jamal[ serta
bisa untuk j enis laki-laki maupun j enis perempuan.

®\2j=.  `J63 @a# Szf/az.maw berhaftzJ.  Dia adalah Sulaiman bin

Bilal.

L££ :i @arz. yakyzzJ. Dia adalah Ibnu Said AI Anshari.

(.lip,  :l€S.  '3\,  i:ist  (Ibnu  Syihab  mengabarkan  kapadaku

ferzf¢7fg i.7®z).  Hadits ini diriwayatkan oleh AI Ismaili dari jalur Ayyub
bin Sulainan bin Bilal, dari Abu Bakr bin Abi Uwais, dari Sulaiman
bin  Bilal,   dia  berkata,   "Yahya  bin   Sa'id  berkata,   Ibnu   Syihab
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mengabarkan  kapadaku,  dia  berkata  ..."  lalu  disebutkan  redaksi
saperti di atas.

life:fo±'frrfe±+]g*Sh,fi±:)q>andrrilbmAbiAtiq

dan  Musa  dari  Ibnu  Syihab  dengan`redaksi  serxpa). fa dflEallha
kepada Yahya bin Sa'id. Sedan8kan lbnu Abi Atiq adalch Mulanmad
bin Abdullah bin Abi Atiq Muhammad bin Abdumhman bin Abu
Bakar Ash-Shiddiq. Sedan8kan Musa adalah Ibnu Uqbch.

AI  Karmani  berkata,  "Sulainan  meriwayatkan  dari  ketiga
orang  itu.   Akan  tetapi  pchedaan  antara  keduanya  bahwa  yang
diriwayatkan  pada  jalur  pertama  adalah  yang  disebutkan  di  atas.
Sedangkanredaksijalurkeduasapasapertinya."

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  tidak  tatryak  perbedan  antara
keduanya. Namun yang tampalg balwa Sulainan menyebutkan lafazh
riwayat Yahya,  kenudian diikutinya dengan riwayat dua periwayat
lain, ,lalu dia mengalihkan redaksi riwayat keduanya kapada riwayat
Ychya.  Sehingga imam Bukhari mengutipnya sesuai kendadrmya. AI
Baihaqi  meriwayatkarmya  secara ma«sArd dari  Abu Bakar bin  Abi
Uwais,  dari  Sulainan bin Bilal, dari Muharmnd bin Abi Atiq dan
Musa bin Uqbah dengan redaksi serxpa. I,alu AI Ismaili meriwayatkan
dari Muhammad bin AI Hasan AI Makhzumi, dari Sulainan bin Bilal,
dari keduanya.  Sementara Muhammad bin AI Hasan AI Malchzul
adalch  periwayat  yang  lcmah  sekali  dan  dinyatakan  pendusta  oleh
Imam Malik. hi adalah salah satu tenpat yang dijadikan dalil bahwa
periwayat  mz"fzzftra/-  tidak  semuanya  adalah  periwayat  dari  kital]
Ash-Shahih.

`r:i±J63/fpr'az-bberfefaJ.DiaadalahlbnuAbiHanch.

4jS  ¢erhafconny8).  Maksudrya,  dia  tidak  menisbatkanya

kapada Nabi SAW, tapi dia hanya menjadikamya sebagai perkataan
Abu  Sa'id.  Redaksi  yang telah dihilan8kan  adalah kata   ir  (drrz.),

dimana  sehansnya  adalah,  4j  J!  (dari  perkataamya).  Kenudian
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riwayat  Syu'aib  yang  m&zfg#/ ini  dinukil  oleh  Adz-Dzuhali  secara
maasA%/ ketika dia mengumpulran hadits-hadits Az-Zuhri.

AI Ismaip berkata, "Ia tidak sampai ke tanganku."

Saya (Ibnu Haj ar) katakan, kami meriwayatkannya dalan kitab
Fdwa`id  All  bin  Muhammad AI Jikkani darn  Alb"  AI Yarn;a](+ secala.
marfu, .

iliad;i*i;iij{i#'.ji€£}it€:.jifiriit{7tij±i33qi'u63
(AI Auza 'i dan Muowiyah bin Salam berkata: Az-Zwhri menceritakan
kepadaku, Abu Salcanch menceritakan kapadaku, dari Abu Hurairah).
Maksudnya,   keduanya   menyelisihi   apa   mereka   yang   sebutkan
sebelumnya.   Mereka  berdua  kemudian , menjadikannya  dari   Abu
Hurairch  sebagai  ganti  Abu  Sa'id.  Mereka berdua juga menyelisihi
Syu' aib, dimana Syu' aib menukil secara mazfgef/ sedan9lran keduanya
menukil  secara  ma]/« '.  Riwayat  AI  Auza'i  dinukil  secara  mazrsAzf/
oleh  Imam  Ahmad,  Ibnu  Hibban,  AI  Hakim,  dan  AI  Ismaili  dari
riwayat AI Walid bin Muslim, darinya. AI Ismaili meriwayatkannya

pula dari Abdul Hamid bin Habib, dari AI Auza'i, dia berkata, `Dali
Az-Zuhri  dan  Yahya bin  Abi  Katsir,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu
Hurairah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atas dasar ini, baran9kali AI Walid
membawa riwayat Az-Zuhri kapada riwayat Yahya.  Seakan-akan ia
dalani nukilan Yahya adalah dari Abu  Salamah  dari Abu Hurairah.
Sementara dalam nukilan Az-Zuhri adalah dari Yahya dari Abu Sa'id.
Barangkali AI Auza'i menceritakarmya secara keselun]han sehingga

periwayat  yang  menukil  darinya  mengiva  itu  dinukil  dari  masing-
masing kedunnya melalui dua jalur tersebut. Ketika dia menukil kedua
riwayat  itu  secara  terpisah  temyata  tidak  demikian,  tetapi  riwayat
Ma'mar    yang    sesudahnya    menolak    kemun8kinan    ini.    Lebih
menyederhanakan  persoalan  ini  bahwa  ia  dalam  riwayat  Az-Zuliri
dinukil  dari  Abu  Salamah  dari  keduanya  (Abu  H]rairah  dan  Abu
Sa'id) sekaligus. Ada yang mengatakan juga bahwa ia dinukil dari Al
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Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Hinaid bin Abchmhman sebagal ganti
Abu Salamah. Ved ini diriwa)raflcan lchak dalam kitab i4/ Afumed
darijalur AI Fadhl bin Yunus, dari AI Auza?i.

Fadhl seorang pedwayat yang sAadrg.  nnu IIibban beckata
ketika menychutkarmya dalan kitab i4ts-rbigzzf, "reakadang dia kelini
schingga riwayadrya ini  termasuk yang kelin" Sedang]ran riwayat
Muawiyah bin Salam dinuhil secara maasArd olch An.Nasa`i dan AI
Ismahi  dari  riwayat Mu'ammar bin Ya'mar, Muawiych bin  Salam
menceritakan kapada lrami, Az-Zuliri menoedtakan kapada kami, Abu
Salanah  menceritakan  kapadalnL   balrva  Al]u  Hinairah  beckata.
Setelahitudiamen]inudranredahinyaL

rb.}±±y¥1,.S'i:jLuj,.Sv,fib,'S'J£);;¢j,'S^,'yir)qurm

Abi Husain dan Sa.id bin Zjyad beg.ham.. DaTi AhoL `Salamch, dart Alm
Sa 'f.d Saperfe- pewhEZAaarm)na). Malrsudnya, Leduan)ra tidak menisbaflran

pula  kapada  Nchi  SAW.  Ibnu  Abi  Hlisain  adalah  Abdullah  bin
Abdurrahman bin Abi misain An-Nalifali AI Maldri. Sedan8lran Sa'id
bin Ziyad adalah AI Anshari AI Malani salad scorang tabiin junior.
Dia mchwayatlran  dari  Jal]ir dan hadits  darinya dinuhil  oleh  Abu
Daud dan An-Nasa`i. Dia hanys menilihi satii pedwayat yaltu Sa'id
bin  Abu  Hilal.  Scmentara  Abu  Hafu  mengomchtarinya  schngal
pedwayat  yang  rna/.Art.  Dia  tidak  dischuthan  dalam  kitab  SlhaAz.A
Bndhar+. kecuali di tempat ini.

'+f i y¥1,.S'i:jL. S,.i.ux;fo S+ .S± y¥j,'ch .ay^'+±'fr]

(Ubaid:tllah bin fbi Ja'fiar  berhata:  She:!froan menceritakan kepada
hamz.,  drz.  4drf  Shhamab  dha. i4dr  4}pqfb/.  Ubaidillah  adalah  AI
Michri.  Nana Abu  Ja'far  adalal  Yasar.  Ubaidillah  scorang  tabiin
junior. Jalur ini dinuldl secara mmfsAzf/ olch An-Nasa`i dan AI Ismaili
melalul jalur AI-I.aits, dad Ubaidillah bin Abi Ja'far,  Shatwan bin
Sulain -)ulmi AI MalanL dari Abu Salanah, dari Abu Ayyub AI
Anchari. kenudian dia mcnychutkamya.

FHngL BAARI - 665



AI  Karmani. berkata,  ``Kesimpulan  yang  disebutkan  inam
Bukhari bahwa hndits ini marfw ' dari riwayat tiga orang schabat."

Apa yang disebutkan ini hanya menurut bentuk yang terlihat.
Sedan9kan  menurut  metode  para  ahli  hadits  maka  ia  adalah  satu
hadits. Kemudian telj adi perbedann di kalangan tabiin tentang sahabat

yang meriwayatkan hadits ini.  Shatwan menegaskan dia adalah Abu
Ayyub. Sementara itu teriadi perbedaan tentang Az-Zuhri, apakah dia
Abu Sa'id, atau Abu Hurairah. Mengenai perbedaan apakch hadits ini
mawqw/ atau morf" ' tidaklch memberi pengaruh. Sebab hal saperti ini
tidak  dikatakan  berdasarkan  ijtihad.  Sehingga  redaksi  riwayat  itu
adalah 7„&ztgcf/namun memiliki hukuman ma[giv. '.

Yang    menguatkan    hadits    ini    dari    Abu    Sa'id    adalah
kesepckatan Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad terhadap mereka

yang mengatakan dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id.
Apabila   yang   tertinggal   hanya   perbedaan   antara   Az-Zuhri   dan
Shatwan,   maka   Az-Zuhri   lebih   pckar   dari   Shafuran   beberapa
tin9katan,   sehingga  dari   sini  tampak  kekuatan  pandangan  Imam
Bukhari   yang  mengisyaratkan  keunggulan  I.alur  Abu  Sa'id.   01eh
karena itu, dia mengutipnya secara 7»ausAzf/ dan lairmya dinukil secara
mcf 'a//czg.   hi   memberi   isyarat   bchwa   perbedaan   tersebut   tidak
mengurangi  keabsahan  hadits,  baik  menurut  cara  yang  telal  saya
sebutkan berupa f&r/.I.A (mengunggulkan salah satunya) , atau dikatckan
bahwa  hadits  itu  dinukil  Abu  Salamah  dari  tiga  sahabat  sekaligus.
Terlapas dari semuanya, I.alur Abu Sa'id lebih unggul.

Kemudian  dalam  kitab  4/  4dab  i4/  M",&d  karya  hoam
Biilchari  saya menemukan keterangan yang mengunggulkan riwayat
Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah.  Dia meriwayatkannya  dari jalur
Abdul Malik bin Umair, dari Abu Salanah, sama seperti itu.
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43. Bagaimana Cara Imam Membalat-Orangprang

j£ +3 ±££ &1 jfa &1 JjLj fi+: :]j ,iithl trf: :St; *;'      .gfi.,Jquo,j;di,J*,

7199.  Dari  Ubadah  bin  Ash-Shanrith,  dia .bckata,  `Kani
membaiat  Rasulullah  SAW  untuk  mendengar  dan  taat  pada  saat
senang dan tidak senang."

aloL  _'jjif 3i_  iji€ Oof3  cikf ;fy,  £jG£

•fi5dyk}'&1jijLLf

7200. Dan tidak merebut urusan arelnrasaan) dari penrilikpya,
dan kami menegakkan -atau mengataka- kebenaran dinana kami
berada, dan kami tidak takut karena Allah tchadap celaan ormg yang
mencela.

ife ,Ji;

a, jfa `j, €= i= a, -g>J ri *
:'jii;  'L5i:±j.I  'Oj;j=±;  3i£9fyi3  'Oj=iaj.ij

.;>d.13 ,lL9fu, ±j 3±-Yl
•,Lj ¥; a 3La®, j=

7201. Dari Anas RA, Nabi SAW keluar di walmi Subuh yang
dingin sementara kaum Muhajirin dan Anchar menggali parit. BeHau
berskytoda,   "Ya   Allah,   sesungguhnya   kebaikan   adalah   kebatkuni
ckhirat,   berilah   ampunan  untuk  koum  Anshar   dan  MLhaoirim."
Mereka pun  menjawab,  `Kani  adalah  orangrorang  yang membaiat
M]hammad untuk beg.ihad selama hayat dikandung badam."

FAT=UL BAARI - 667



2,ji&i],i;iifu'i;!d~:]L3'2±&ide;=c,:&i#J;'     .rfui ij :d'Jji;,iedii3*i ±'*39

7202. Dari Abdullal bin Umar RA, dia bekata, `qcami apchih
mchaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat maka belian
basala kapada kani, `Pnda ape y8»g e#gha" mamp" '. "

# i; Ja, a;a., :=i * i;, L* :Jj JG-, i; a, # I;
dy3].l#f;J±;I.l#,3£dri3±1Ji;±fd!!:rjr-J'6'-p!;i.IrJ

.ar,; j; ij5f rf gdT `o!3 .:±£±i e ,4J+; ,a£3 &i 3£ i;
_,

7203. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku menyaksikan
lbnu  Umar  ketilqa  manusia  behaimpul  pada  Abdul  Malik  ulia
bedrfu-   dia   menulis,   "Sesungguhnya   aku   mengakui   untul[
mendengar dan taat kapada Abdul Malik pemimpin lraun mukminin,
bedasackan    Sunnah    Allah    den    Surmah    Rasul-Nya,    schatas
renapuanki]dansungguhanak-ana]dqijugamen8akusqpertiitu.'

dill j; iL3 9S &i ji '#i t=+: :ib: ai ,#
•r*J*,EriiJttriiijtgivc3£dri3

rl

7204.  Dari Jarir bin Abdullah,  dia berkata,  "Aku menbaiat
Nchi  SAW untuk mendengar dan taat +mka benan mengdyariku
`Sahazzzs  femamplta#mq',-  dan  memberi  naschat  kapada  setiap

mus!Em="
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apot ~j¥ hal i;u: fl' :J6 jt£.3 ;; &i # d:€Ji :Jj 'J\±: *
3i L3€! ie31°i j¥f ¢±;j°i # &i # j! * i; &i ife £'! ¢rj~

i:,,i ;ii ,::,  i tcAj;3|j°i #i giv°i }; ;il };:!: ,a;\±jl3 ¢;1jL;
•±JJ,i? ,J:;i :A: ¢.i,; `e!J  .:==£=,, \i±  `3j`J:,i

7205.    Dari    Sufyan,    dia   berkata:    Abdullah    bin   Dinar
menceritalran kapadaku,  dia berkata,  "Ketika orang-orang membaiat
Abdul Malik maka Abdullah bin Umar menulis kepadanya,  `Kepada
Abdul Malik Aminl Mulrminin, sesungguhnya aku mengakui untuk
mendengar   den   taat   kapada   Abdul   Malik   Amrful   Mulrminin,
berdasarkan    Sunnah    Allah    dan    Sunnah    Rasul-Nya,    sebatas
kemampuanku. Sesungguhnya anak-analdni juga mengakui hal itu."

4fe &i uip ¢#i i;L: :.L5£ =f ufo :a:Lj, :i;  :]j i.;; if
.pro, ufo :'j6 9*;:d.I i}; +3

7206. Dari Yarid, dia berkata: Aku berkata kapada Salanah,
"Atas    apakah    kamu    membaiat    Nabi    SAW    pada    peristiwa

Hudaibiyah?" Dia menj.awch, "Atas kematian."

i;a i; i;i;.I .Jf :£f uliJl ,Ttf i; 1;;; ii Z5+;}l Lf
if i+` ]j {ij;jifa:. I;:Sri * a.y3 i.,Jfi fail .oi .:£i

r¥J;
®,JJ

i  `;§,  ,ii  j= i±=;ui c5jfl  tJ,  :LiiJ,
-,,

}`J lit: `t+J, ¥ j! ar-; ,jl:=3  .li= *- L=,
* lkf dJf a ui .+;|i # i; }isi ]cjf *;i +}i
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c;i}i * L£ hal JG3 ci¥ tr; Sj fall ap'ji af 5,ai
fij:6 cfe Gti,i d`i irfui ,.r6~ i;i ji 'j,di dr2 L€jjji£;
'+± J£` ir F £J *Ji ¥ u3'f :;ji+oi ]j '®'ds
'i£{ii  9;a  €=j;E±i  e  &i;;  t\=j;i7  '4i;i  :'j\£3  c£=rii;=,i  cg.  '+¢i

EJ

Gs ij ti;3ds @' ca-fojfis ciii;i fi]i i.,j :±£j9, tfif j£
gip ij fr€ .Jfi ;a;i ug ;cc; i.;tojfis  .g; I, £o,,

#di a #i +}i i£ 'oJ is3 {* ufo 3;3

cg;±iL; 'o;31°i \i{=;; 'd3 £  :Ge; i;~tojfof  c'o\i±; j, i.;i

:Jri;
®

{ oJj£

:'Jj

*j±]L;fj{,=]0,~j¥k},ap'ji€;=i3±;:±i5,rfu,j*th
ij,£6~3 3Gfyi ¢i;i j! ]i;f3  cji£9fyi3 i.j>tloi dr ifac. '06'

£f :'j6 fr€ +i}i fe is£;€ ij:i=i as {* a 'i=ijoi ch5 Iji3

;A;  c'ei:i:,  '®jj':+:;; ;i;i ;I;: t,i3i ;i L5;  tjfa` :L3' d€; cji±> i: ii;J

3!+33   rii   3:,   ck,  ±+:,~u:i   :'j\=;   .;=,   €+=jr  j>  :I:±+€
'®j}th®i  Li3i  i:+:3  tuii}i  ife  i::¢  .9+;  ir

.'®jqu°i3 3Gfyi ;l;i3 Jl£9ql3

7207.   Dari   Az-Zuhri,   bahwa   Humaid   bin   Abdunahman
mengabarkan kapadanya,  AI  Miswar bin  Makhramah  mengabarkan
kepadanya, balwa kelompok yang ditunjuk oleh Umar berkumpul dan
bermusyawarah.   Abdurrahman   berkata   kapadanya,   "Aku   bukan
pesaing  kamu  dalam  urusan  ini,  tetapi  jika  kamu  mau,  aku  akan
memilihkan untuk kamu di antara kamu." Mcka mereka menyerahkan
hal  itu  kapada  Abdulrahman.  Ketika  mereka  menyerahkan  urusan
mereka kapada Abdurrahman,  maka  orang-orang  cenderung kepada
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Abdurrahman, hingga aku tidrk melihat seseorang di antara manusia
mengikuti  kelompok  itu  dan  tidak  pula  bejalan  di  belakangnya.
Orang-orang  kemudian  lebih  condong  kapada  Abdurrahman  untuk
bermusyawarah dengannya pada malam-malam tersebut, hingga pada
malam  yang  part  harinya  kami  membait  Utsman  -AI  Miswar
berkata- Abdulrahman mendatangiku sesudal larut malam. Dia lalu
mengetuk  pintuku  hingga  aku  terbangun.  Dia  belkata,  "Aku  lihat
engkau telah tidur. Demi Allah, aku tidak bisa tidur lelap malanl ini.
Pergilah dan panggil Az-Zubair serta Sa'ad." Aku lantas memanggil
keduanya,  1alu  dia bemusyawarah  dengan mereka.  Setelah  itu  dia
memanggilku dan berkata, `Tanggillah Ali untulrfu." Aku kemudian
memanggil Ali lalu dia datang ketika tengah malam. Setelah itu Ali
berdiri dari sisinya sementara dia menyimpan keinginan.  Sedan9kan
Abdurrahman  yang  men9khawatirkan  sesuatu dari  Ali  RA berkata,
`Tanggilkan Utsman untukku." A]qi kenudian menanggilnya dan dia

pun datang  lalu berbicara berdua hingga keduanya dipisahkan  oleh
mu`adzin  Subuh.  Ketika  selesai  shalat  Subuh  mengimami  orang-
orang,   kelompok   tersebut   berkumpul   di   sisi   minbar,   lalu   dia
mengivm utusan kapada kaum Muhajirin dan Anshar yang hadir. Dia
lalu mengirim utusan pula kapada para peminpin pasukan yang saat
itu  sengaja datang haji  bersama Umar.  Ketika inereka  semua telah
berkumpul  maka  Abdurrahman  bersyahadat  lalu  berkata,  "Amma
ba'du, wahai Ali, sungguh aku telah mencemati urusan orang-orang,
maka  aku  tidak  melihat  mereka  menyamakan  seseorang  dengan
Utsman,  oleh sebal]  itu janganlah engkau member jalan yang  lain
kapada dirimu" Dia berkata, "Aku membaiathu berdasarkan Sumah
Allah dan Rasul-Nya serta dua khalifch sesudahnya." Abdulrahman
kemudian  membaiathya   dan   dibaiat  pula  oleh   orang-orang   dari
kalangan  Muhajirin,  Anshar,  para  pemimpin  pasukan,  dan  kaum
muslimin.
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KeteranEan Hadits:

q3ab bagaimana cara imam membalat orang-orang). M:cksnd
`cara'  di  sini  adalah  kalimat yang diucapkan dan bukan perbuatan,

berdasackan apa yang disebutkan dari  keenam hadits  di  tempat ini,

yaitu membaiat untuk mendengar dan taat, hijrah, beriihad, sabar, dan
tidak lari drri medan paperangan meski menemui kematian, lalu baiat
bagi wanita untuk komitmen dengan Islam.  Semua itu tejadi kapada
mereka dengan perkataan.

Dalan bah ini haam Bukhari menyebutlran beberapa hadits,
yaitu:

Pmrmpq hadits Ubadah bin Ash-Shamit  al i:p &1 JJ13 `a;'k'
-3th()  ¢;::J\  j±I  i:;)  gis  (Kami  membaiat  Rasululla; SAW untuk

me»derzgrr  dcz»  &czaf).  Penjelasannya  sudah  dipaparkan pada bagian
awal pembahasan tentang fitnah.

iEiedlfq hadits Anas. Yang dimaksudkan adalah redaksi,   £iJ`

ti{j   I;;:i   a   3`€E*J.I   j>   11:a;   I:);ZqT   #?.I   (K.gp„   orangLora»g  ya»g

menbaiat   M;hammad   untuk   berjihad   selama   hayat   dikandung
badcz#). Hadits ini telah dischutkan sebelumnya dengan redaksi lebih
len8kap   disertai  pelijelasamya  pada  pembahasan  tentang  perang
Khandaq di bagian paperangan.

IKed{g¢  dan  Aeempa4  hadits  Ibnu Umar tentang baiat  untuk
mendengar dan taat. Di dalamnya disebutkan,   }££=.I \a;; JinBe/raw

berkata kepada kami.  "Sebatas kemampuan kalian. ') Dalham irIvayat
AI Mustanli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, trif I  \i:}

(Sedates femaprpourfu), yalmi dalam bentuk tunggal. Versi pertama
disebutkan dalam kitab ,4/ Mz~atha ` dan ia membatasi kemutlakan

pada dua hadits sebelumnya. Dcmikian pula dengan hadits Jarir, yarfu
hadits keempat pada bal> di atas. Sayyar yang disebutlran dalam sa7zad
hadits  ini  adalah  Ibnu  Wardan.  Mengenai  hadits  mnu  Umar,  dia
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menyebutkan jalur sebelum hadits Jarir,  dan yang lain sesudalya,
danpadakeduanyadisebutkan,e4J:.}3:.3ilJa:.jiap\£113S;llu;;pe
'::in^ (Aku menga7ati untuk mendengar dan taut atas Sunnch AIlch

dan Sunnah Rasul-Nya sebatas kemampuanhi). Tri dapat dsirm:p`ilkan
dari  haditsnya  yang  pertama.  Sehingga  ketiganya  memiliki  hukum
saperti satu hadits.

Adapun perkataarmya pada riwayat AI Musaddad dari Yalya
-yalmi  AI  Qaththa- bahwa mnu Umar berkata,  "Sungguh  aku
mengakui  ..."  dijelaskan  dalam  riwayat  Amr  bin  Ali,  bahwa  dia
menulis saperti itu kepada Abdul Mahi]g dan dari sana dia berkata di
bagian akhimya, eJJ,i I:g{  l#i ir ;;; 3;i (Stf#ggrA a72aA-a#¢faha. /.«g¢

me7€grfaf seperfz. ztw). AI Ismaili menambahkan dari jalur Bundar, dari
Yahya  bin  Sa'id  den  Abdurrahman  Mahdi,  keduanya  dari  Sufyan,

pada bagian akhinya, istl!13 (7yassa/a7»).     `

Kemudian perkataannya pada riwayat kedua,  c*: &1 1Ei £'! 'lT€

£! apdri3 91lu; J3i f'; :6¥33.I fi giv.I # ±i # j'; # (4bd`«#aA
bin  Umar  meoulis  kapada:nya,  "Kapade  hamba  AIlah  Abdul  Malik
amirul mukminin, sungguh aku mengakui unt]Lk mendengar dan tact
... ')  sedangkan  dalam  riwayat  AI  Ismaili  melalui  jalur  lain,  dari
Sufyan disebutkan dengan redaksi,    'lrj7  1'31,  6dJ  {'|r&i£ i:i Jil  ``=J:i3

givoi ,xp ±i #, 3;dri3 giji; 3i d!,i !ii±' €i {g+}i p;>}i ?I +; ::Tj<;i

(Aku melihat lbnu Umar memlis, biasanya apabtla menulis maka dia
mermliskan,  "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang,  am:rna  ba'du,  sungguh  aku  mengaku  untuk mendengar
dan taat terhadap hamba Allah Abdul Malik®, laln peda, ba,ban aldnir
diamengatakanpula,isLIJ13(Wrassa/am).

AI    Kanani    belkata,    "Awalnya    dia    mengatakan,    £!

(fepadrnya)  lalu  kedun  disebutkan,  ±+±iJ.I  }P  d'!  (Kepada  .46dr;
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A4lcz/I.#), kemudian sebaliknya, dan ini bukan pengulangan, sebab yang
kedua  itulch  yang  tercanfum  dalan  surat.  Maksudnya,   `ini  telah
ditulis',  yaitu  Abdul  Malik.  Perkiraanya  edalah,  dari  Ibnu  Umar
kepada Abdul Malik."

JI

Adapun redaksi, giv.I }Si j£ Jdl €ifl  C{> (Kefz.fac ora[«g-

o7.a#g  be7iha"p#/ padfl  ,4bdw/ A4l¢/I.#).  Dia  adalah Abdul  Malik  bin
Marwan.   Sedangkan   maksud   `berkumpul'   adalch   kesatuan   dan

persatuan mereka yang sebeinmnya >berpecah belah.  Sebelum itu,  di
bumi Islam terdapat dua orang yang sama-sama men8klain sebagai
khalifan.  Keduanya adalch Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah
bin Az-Zubair,  Ibnu Az-Zubair menetap di Makkah dan merenovasi
Ka'bali setelah Muawiych meninggal,  dan dia tidak mau membaiat
Yazid  bin  iv[uawiych.  0leh  sebab  itu,  Yazid  menyiapkan  pasukan
untuknya  berulang   kali   hingga  Yazid  meninggal   dan   sementara

pasukannya   mengapung   Ibnu   Az-Zubair.   Ibnu   Az-Zubalr   tidak
men9klain sebagai khalifal sampal Yazid meninggal di bulan Rabi'ul
Awwal tahun 64 H. Saat itu Ibnu Az-Zubair dibaiat oleh orangorang
sebagai  khalifah  di  wilayah Hijaz.  Sementara negeri-neged  lalmya
membaiat  Muawiych  bin  Yazid  bin  Munwiyah.  Namun  Muawiych
tidak hidup setelch itu kecuali selama 40 hari. A]thimya kebanyakan
negeri   Islam   membaiat   Abdullah  bin  Az-Zubalr ` dan  bergabung
bersamanya raja Hijap, Yaman, Mesir, irak, semua negeri di Timur,
dan selumh wilaych Syani hingga Damaskus.

`Tidak   ada   yang  menahan  diri   membaiatnya  kecuali  bani
Umayyah dan orang-orang yang memililri kapentingan saperti mereka.
Mereka   ini   berkumpul   di   wilaych   Palestina.   Mereka   bersatu
mengangkat   Marwan   bin   AI   Hckam   dan   membaiatnya   sebagai
khalifth.   Lalu   Marwan   keluar   bersama   orang-orang   yang   setia
dengannya menuju Damaskus. Sementara itu Damaskus dikuasai Adh-
Dhahhak  bin  Qais   yang  telah  membaiat  Ibnu  Az-Zubair.   Maka
teriadilch  peperangan  antara  mereka  di  Mad  Rahith  hingga  Adh-
Dhahhak  terbunuh  di  bulan  Dzulhijjal  pada  tahun  yang  sama  dan
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akhimya  Marwan  menguasai  wilayah  Syan.  Ketika  semua  raja  di
Syam   bergabung   dengannya,   dia  beran8lrat   menuju   Mesir   dan
mengapung  Abdurrahman  bin  Jahdar  (gubenur  Ibnu  Az-Zubalr)
hingga berhasil menguasainya pala bulan Rabi'ul Alchir tahun 65 H,
lalu dia wafat taliun itu pula.

Lama  kekuasaannya  sekitar  6` bulan.  Sebelumnya  dia  telah
menunjuk anaknya Abdul Malik bin Marwan untuk menggantikannya.
Akhimya     Abdul     Malik     menempati     posisi     ayahnya     dan
menyempumakan kekuasaannya atas Syam dan Mesir serta wilayah
Ma8hrib.  Sementara Ibnu Az-Zubalr tetap menguasai wilaych Hijaz,
Irak,  dan  negeri-negeri  Masyriq.  Hanya  saja  AI  Mu]chtar  bin  Abi
Ubaid menguasai wilayah Kufch.  Dia men8klaim sebagai AI Mahdi
dari  ketunman  ahli  bait.  Lalu  dia menguasai wilayah  itu  selama  2
tahun.  Setelch  itu,  Mush'al]  bin  Az-Zubair  yang  saat  itu  sebagai

gubemur   Bashrah   untuk   saudaranya   (Abdullah   bin   Az-Zubair)
bergerak dan meligapung AI Mukhtar, hingga akhimya AI Mukhtar
terbunuh pada bulan Ramadhan tahLm 67 H. Setelah itry semua urusan

pemerintahan di Irak bergabung kapada Ibnu Az-Zubair. Keadaan ini
terus  berlangsung  hingga  talun  71   H.   Kenudian  Abdul  Malik
bergerak menuju Mush'at bin Az-Zubalr lalu memeranrinya hingga
berfusil membunuhnya di bulan Jumadil Akhir tahun yang sama.

Tak   lama  kenudian   dia  berhasil   menguasai   Irak   secara
keselumhan.  Yang tersisa bari  Ibnu Az-Zubair hanyalch Hijaz  dan
Yaman.  sehingga Abdul  Malik kembali menyiapkan pasukan untuk
mcmeranginya di bawah pimpinan AI Hajjaj . Pasukan Abdul Malik ihi
mengapung Ibnu Az-Zubair di tahun  72 H hingga Ibnu  Az-Zubalr
terbunuh di bulan Jumadil Awwal tahun 73 H.

Di  nasa  itu  Abdullah  bin  Umar  tidak  membaiat  Ibnu  Az-
Zubair  dan  tidak  pula  Abdul  MalilL  sebagaimana  sebelumnya  dia
tidak  mau  membalat  Ali  atan  Muawiyah.  Kemudian  dia membaiat
Muawiyah ketika berdamai  dengan AI  Hasan bin Ali  dan manusia
berkumpul  kepadanya.  Dia juga  membaiat  anaknya  Yazid  setelah
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Muawiyah meninggal setelah manusia berkumpul kapadanya. Dia lalu
tidak mau membaiat seorang pun saat teljadi perselisihan hingga Ibnu
Az-Zubair terbunuh dan kekuasaan semuanya menyatu kapada Abdul
Malik, dan saat itulah Abdullah bin Umar membaiathya. Ihilah makna

perkataan di atas, "Ketika manusia berkunpul pnda Abdul Malik."

Ya'qub   bin   Sufyan  meriwayatkan  dalam  kitab  .4f-rarz.#
melalui jalur Sa'id bin Harb AI Abdi, dia berkata, "Mereka mengutus
kapada Ibnu Umar ketika Ibnu Az-Zubair dibalat menjadi khalifch.
Makadiamenjulurkantangannyadalamkeadangemetardanberkata,
`Demi Allah, aku tidak akan memberikan baiatku dalam pelpeeahan,

tetapi  aku tidak pula menahan balathi dalam persatuan." Tak lania
kemudian Ibnu Umar meninggal di tahun tersebut di Makkah. Abdul
Malik berwasiat kapada AI Hajjaj  agar mengikuti Ibnu Umar dalan

pelaksanaan manasik haji seperti terdahulu pada pembahasan tentang
haji.  AI  Hajjaj  kemudian  menyelinapkan  tombak  beracun  saperti
dijelaskan terdahulu pada pembahasan tentang dun Hari Raya. Maka
itulah yang menjadi sebab kematianya.

jKe/frorty  hadits  Salamch  tentang  belbaiat  untck  mati.  haan
Bukhari  menyebutkamya  seeara  rin8kas  dan  selen9kabnya  sudch
dikutip pada pembahasan tentang jihad dalam bab baiat untck perang
dan tidak lari dari peperangan.

jrce#¢m,  hadits  Juwairiyah.  Dia  adalah  mnu  Asma`  Adh-
Dhab'i, paman Abdullah bin Muhammad bin Asma' ®eriwayat hadits
ini darinya).

ft °tiY) 'cfutl\ '.bfty .ifi`  (Bchwa kelompok yang ditdyut oleh
I/mar).  Maksudnyfty  ditentukan  oleh  Umar,  lalu  dia  menyerahkan
urusan  khilafch  dinusyawarahkan  sesama  mereka.  Artinya,  Umar
menyerahkan   kepada  mereka   untuk  bemusyawarah  mengangkat
khahich salah seorang di antara mereka. Penjelasan tentang ini sudch
dipaparkan secara rinci pada pembahasan tentang keutanaan Utsman
dalan hadits panjang yang dikutip oleh I[nan Bulkhari melalul Amr
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bin Mainun AI Audi  (salah seorang pembesar tabiin),  schubungan
dengan masalah pembunuhan Umar RA. Dalam riwayat ini disebutkan

perkataan mereka kapada Umar sesudah ditikan oleh Abu Lu`lu`ah,
`Tunjuk penggantinu",  maka dia berkata,  `Tidak  ada scorang pun

yang lebih berhak terhadap urusan ini daripada kelompok itu." Setelah
itu  dia  menyebut  Ali,   Utsman,   Az-Zubair,   Tha]hah,   Salad,   dan
Abdunahman.    Di    dalamnya    dikatakan   juga,    `Ketika    selesai
menguburkannya, kelompok tersebut berkumpul. "

Ad-Daruquthni menyebutkannya dalam kitab  Gfaaxtz `z.b Ma/I.A
melalui  Sa'id bin  Amir,  dari  Juwairiyah  seeara panjang  lebar,  dan
dibagian awal dalan kutipannya disebutkan,  'Ketika Umar ditikanl
maka  dikatakan  kapadanya,   `Tunjuk  penggantimu'.   Dia  berkata,
`Sungguh aku telah melihat antusias mereka saperti yang aku lihat -

hingga dia mengatakan-unisan ini di antara enam orang .Quraisy'.
Dia  kemudian  menyebutkan  mereka  seraya  memulai  dari  Utsman.
Setelah itu dia berkata, `Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Salad
bin Abi Waqqash, dan tunggulah saudara kamu Thalhah selama tiga
hari. Apabila dia datang pada tiga hari itu maka dia menjadi sekutu
kamu dalam urusan ini'.  Dia berkata pula,  `Sesungguhnya manusia
tidak akan melewati kanu wahai yang tiga orang. Jika engkau wahai
Utsman berada pada sesuatu dari urusan manusia maka bertakwalah
kepada  Allah,  jangan  en8kau  membawa  bani  Umayyah  dan  bani
Has)in   untuk   membelenggu   manusia,   dan  jika   engkau   wchal
Abdurahman maka bertakwalah kapada Allah dan jangan membawa
kerabat-kerabatmu   untuk   mcmbelenggu   manusia'.   Dia   berkata,
`Hendaknya   yang   sedikit   mengikuti   yang   banyak.   Barangsiapa

mengangkat dirinya tanpa diangkat, maka bunuhlah dia'."

Ad-Daruquthni berkata, "Sa'id bin Amir menukil redaksi yang
ganjil ini dari Juwairiych. Riwayat serupa dinukil j.uga oleh Abdullch
bin  Muhammad  bin  Asma`   dari  pamarmya,   tanpa  menyebutkan
redaksi-redaksi  itu."  Maksudnya,  riwayat  Imam  Bukhari.  Lalu  dia
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berkata,  "Abdullah  bin  Muhammad  diikuti  pula  oleh  Ibrahin  bin
Thahman, Sa'id bin Az-Zubair, dan Habib, ketiganya dari Malik."

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  dia kemudian mengutip. redaksi
ketiganya, hanya saja riwayat Habib agak rin8kas, dan riwayat dua
laimya sesuai dengan riwayat Abdullah bin Muhammad bin Asma`.
Ibnu  Sa'ad meriwayatkan dengan S¢»czd yang shaAz.A  dari Az-Zwhri,
dari Salin, dari Ibnu Umar, dia berkata, `Kelompok itu masuk kapada
Umar   sebelum   mengalami   apa   yang   menimpanya."   I+alu   dia
menyebutkan 6 orang yang dinaksud dan kisah selengkapnya hingga
disebutkan, 'IIanya saja urusan ini diserahkan kapada enan orang:
Abdurrahman,    Utsman,    Ali,    Az-Zubair,    Thalhah,    dan    Sa'ad.
Sementara Thalhah sedang tidak ada karena mengurus hartanya di As-
Sarch (salad satu negeri terkenal antara Hijaz dan Syan)."

RIwayat ini dinulai dengan menyebut Abdurrahman sebchm
semuanya,  dan  Utsman  sebelum  Ali.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

pada  redaksi  riwayat  perfua  tidak  dinaksudkan  untuk mcnychut
secara be-tan.

E'; jii}1 1£ }{j' Jdi rHbdrrraftn.a# berfafa faeprdr me7iefa
../.  Hal  ini  sudeh  dijelaskan  pada pembahasan  tentang  keutamaan
Utsman  dengan  redaksi  yang  lebih  lengkap.  Di  dalamnya terdapat
keterangan  yang  menunjuk  kehadiran  Thalhah.  Disebutkan  bahwa
Sa'ad   menyerahkan   urusannya   kapada   Abdurrahman,   Az-Zubair
kapeda Ali, dan Thalhch kepeda Utsman. Disebutkan juga perkataan
Abdurrahman bin Auf, ``Siapa di antara kamu berlapas dari urusan ini
dan dia berhak memilih yang tusisa. Maka mereka pun sapakat alas
hal'itu. Akhinya yang tersisa sesudah itu adalah Utsman dan Ali.

ui /Hfu  bersaz."g dengr# fu/I.a#). Maks`rdnya,  aku tidak

akan  menyaingi  kalian  untuk  menjadi  khalifah,  karena  aku  tidak
berminat untuk memegang urusan khilafah.
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;ql  l'Aa :¢  @¢rz- zfusa»  I.pz). Mal[sudnya,  dari  arahnya dan

karenanya.  Dalan  riwayat  AI  Kas)mihani  disebutkan  lafaali    j£

(atas) sebagai ganti :i (dari) dan inilah yang lebih tapat.
°;,+jji  ;;fry ':+a ffr) ¢fi (Ketika mercka menyerahkan urusan

merckcz  feepada  4bdef77t7Amazz).  Maksudnya,  urusan  untuk  memilih
salah satu di antara mereka.

uL3l 'J\aj /OrB»g-ora»g /ebz.A ce7zden.»g). Dalam riwayat Sa'id

bin    Amir    disebutkan,    Jdl    J6'6    (Ora#g-owns    me"drfa#gg.

AbdurrchmanbergiliranD.
'*Pftr.'Y)(Dantidakmengtryakdibelakangnydy.McksotryiL,

tidak beri alan di belakangnya. Ini merupakan kiasan sikap berpaling.

J*}`   jf   fe  'rrfu  'Jif)  (Dan  orang-orang  pun  lebth
cendenf7Ig  kepodr  4bdetrmaAman/.   Pemyataan  ini  diulangi  untuk
menjelaskan      sebab      keeenderungan      mereka,      yaitu      untuk
bemusyawarah     dengarmya     di     malam     tersebut.     Az-Zubaidi
menambahkan     dalam     riwayatnya     dari     Az-Zuhri,     `Mereka
belmusyarawah dan bchicara secara pribadi dengarmya pada malam-
malam tersebut.  Tidak scorang  laki-lakipun berpildran bagus ketika
berdua dengarmya yang membandin8lran seseorang dengan Utsman."

c}i  li;J /Sesz/dch  /anffJ.  Kata Aa/.'zf#  artinya sesudah berlalu
sehasan wahai "alam. Coutoha::ys, laqiituhu ba 'da haif 'in minal tail
(aku bertemu dengamya sesudah larut malam), bisa juga diun8kapkan
den:Ban kalimat, ba 'da haif 'atan. Karerla ka:fa hdy 'u, hot 'ah, hop ii ', dan
Aw/."# ', memili]ri malma yang sana. haan Bulchari meriwayatkannya
dalam kitab 4f-ran-tt ]dsA-Srfeagtiz.r dari Yunus, dari Az-Zuhri dengan
Tedck±i,giv'ife.(sesudahlarut).
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'S€rd`  .,fu ':=JS-±\  6  dr(i   (Demi Allah,  aha  tidak bisa  tidur

pczda fz.gzz mcz/am I.#z).  Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas.
Tetapi AI Mustanli menyebutkan dengan redaksi, ai:Ill (Pada rna/am

I.#z.).VersipertamadikuatkanolehlafazhpadariwayatSa'idbinAmir,

Ofiri '1± l:ch±  \+;±, '::k a  dr) (Demi Allah,  aku tidak memejamkan
m¢fa  fafzrenanycz  se/.¢* fz.gr  Aarz.).  Sementara dalam riwayat  lbrahin
bin Thahman yang dikutip AI Ismaili disebutkan, givl gji e (P¢da

rrralam-malo[m ihity .

t}`  pe<;  rKa!re»o  ba!»ya* fz.drrJ.  Ini  menunjukkan bahwa  dia
tidak  begadang  sapanjang  malam.  Bahkan  dia  hanya  tidur  sedikit.
DalamriwayatYunusdisebutkan,!}`Jgg`€i®l=jlie(Kedzfamaf¢fa.

tidak merasakan tidur lelap).

\=±:i)\==S  'ti  \=#if e'ds  L\'=+==:)  '£}\  't>6  a'anggil  Az-Zubair  dan

Sa'ad.   Aku   kemduian   menanggil   keduc[nya   unluknya   lalu   dia
be7'7#us);¢w¢r¢fa   de#gr#   kedwczny¢/.   Dalam  riwayat   AI   Mustamli
dsedwlhan, \Lr)I:i (Dia berbicara secara rahasia dengan keduanydy.

Pada riwayat ini, saya tidck melihat penyebutan Thalhah. Seakan-akan
Abdurrahman telah meminta pandangannya sebelum befoicara dengan
Az-Zubair bin Sa'ad.

Jill .))4;;I  S  (IIingga  tengah  malam). Ka+a bahrah  actinya

pertengahan dari sesuatu. Sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya
adalch sebarian besamya. Masalal ini sudah diulas pada pembahasan
tentang shalat. Sa'id bin Amir menanbahkan dalam riwayatnya,  I)ifi

u€+i ?\±j=;.*j ,oqii try f¥ jf j;±€i it i€+i fa€13ipi g^j' ¥6: (Dz.a
kemndian berbicara secara rahasia dengannya dari terkadang suara
mereha tinggi hingga tidak tersembunyi bagiku sesuatu yang mereha
katakan.  Tctapi  terkadang  pula  mereka  berbicara  dengan  suara

perlchanD.
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S±  SS  '+)  g±e  .oe S:±± '?ie .i  a[emndian  Ali  berdiri  dari
sisinya semeritara dia masih memiliki keinginanly. Malisndnya, `]rfuck
dian8kat menjadi khaHfch

S.¢±+.Ce;±±±c;fty'i±'Ok.L±)(DansungguhAbdurrahman
me7zgttawzzfz.7fa7! ses«afzf dfzrz. i4/iJ. Ibnu Hubairah berkata, "Aku kira
dia  ipgin  mengisyaratkan  propaganda  untuk  mendukung  Ali  RA.
Tidak bisa dikatakan bahwa Abdurralman mengkhawatirkan dirinya
karena Ali RA."

Saya   Qbnu  Hajar)   katakan,   yang  tampak  bagiku  bahwa
Abdumhman khawatir j-ika dian8]rat orang lain  sehingga Ali  tidak
menaatinya.     Inilah    yang    kenudian    dia    isyaratkan    dengan

perkataarmya,  ie.  eL±`  ja  :|aj'  sis  (Mafa¢ jangr#/aft  engfa#
memberikan jalan  lain  kapadamri.. Dalarm riwzryat  Sa,'Ld bin  Anir
disebutkan,;±i},.Y!a;L±':13ie3\St=p6(Pzzgz-hen.nys,afufz.da*me/z.&af

dia  akan  membaiat  kecuali  kapada  AliD.  Mcksndnya, berdsarkan
falctor-falctor untuk mendahulukan Ali RA

OtL=  i  't+  ..'J6  .i  (Kemudian  dia  berhata,   "Panggilhan

Utsman  zf»fnd]hz. "/  Seeara tekstual,  dia belbicara  dengan  Ali  pada
malan  itu  sebelum Utsman.  Tetapi  yang  teroantum  dalan  riwayat
Sa'id bin Amir malah sebalilmya, bahwa awalnya dia berkata,   iT£;I
'0\==   'epe   {Pergilah   den  panggil   utsman®.  Dalam  rivayat   ±ri

disebutkan,   *   st3j   (Did   handzfln   men)iapz-   de»grz#7z)/&).    Lalu

disebutkanpula,`±li{±Jiirriiq(4fu.fzdr*men.aAamz.Sesztof"p"in

da7T.  perhafzzan  fedz4anytz).  Maka  mung]in  salah  satu  dari  kedua
riwayat  itu keliru  atau ini  tejadi bendang kali  di malan  tersebut.
Suatu kali Utsman dipanggiv lebih dahulu dan pada kali berikutnya Ali
dipanggil lebih dalulu.
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;i±  a  igij.I  €lr}  lS13  `+'is'3  3Gq`  .Ifi  j;  J1;i3  tDa#  dz.a
mengirim  utusan  kepada  para  peminpin  pasukan  yang   datang
menw7!a!.fro7®   foa/.I.   bers¢ma   Uma!rJ.   Mcksudnya,   mereka  datang  ke

Makkch     menunaikan     haji     bersama     Umar,     1alu     menyertai

peljalanarmya  ke  Madinah.   Mereka   adalch  Muawiych  pemimpin
Syan, Umair bin Sa'id pemimpin Himsh, AI Mughirah bin Syu'bch

pemimpin Kufch, Abu Musa AI Asy'ari pemimpin Bashrch, dan Amr
bin AI Ash pemimpin Mesir.

$3;}\  ':I:a  ':JS;3±  \jasjj  l±fi  (Kedka  mereka  telch  berkunpul

7#aha   j4bdwrrclfam¢#    bers);a4adrfJ.    Dalan   riwayat   Ibrahim   bin
Thahman disebuckan, j*°` jf c+}1 1;i :ri+ (4bdwr7iafa"¢# dwdwfr dz.

afczs  mz.mbar).  Sementara dalani riwayat  Sa'id bin Amir disebutkan,
{:;;+.I  'j3fa a  I;i;i dl;}i 1:p ;a  .g:aJI 6ie y.au; .lr:€=p  i:.  I:is

ap, a+:3 # *q,i'i3 ari3 g;I :*>}i #, Jig * 'i*3 6;Gj
(ketiha' Shwhalb sel:sat shalat menginani manusia di shalat Subuh.
Abdurahman   datang   melangkah   di   tengah-tengch   orang-orang
hingga   naik   mimbar.   Utusan   Sa'ad   datang   kepadanya   untuk
mengatakan kepade ALbdurchman, "Anghat kepalarm dan liha unat
Muhammad lalu berbaiatlah untuk dirimu. ' )

#J €i /Am77za b¢ 'd«/.  Sa'id bin Amir menanbahkan,   1{i fj36

+, trfe LSL:ij &` `j9*j
'U)::±. 'rf}±:4 CAbdurchman berbicara dengan suara lantang dengan

mem"ji  AIlch  dan  menyanjungnya.  Kemudian  dia  berkata,  "Amma
ba'du,  wahai  Ali.  sunggwh  aha  telah  mencermati  urusan  manusia,
maha aku tidak melihat mereha membandingkan  [seseoranal  dengan
Utsma#. ')   Maksudnya,   mereka   tidak   membandingan   orang   lain
dengannya, bahkan mereka mengunggulkannya di atas yang lain.

`>fe± '::J±i  J3 ¢;j±±3 'S6 (Janganlch engkou menberikan jalan

Jaz.#  kepadr  dz.rz.mci).  Maksudnya, jangan  engkau membuka peluang
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bagi dirinu untuk dicela jika engkau tidak menyetujui janaah kaum
muslimin. Hal ini tegas menunjukkan bahwa Abdurrahman tidak ragu
dalan membaiat Utsman. Akan tetapi telah disebutlran dalam riwayat
Amr  bin  Mainun  penegasan  bahwa  dia  menulai  dari  Ail  seraya
memegang  tangannya  dan  berkata,   `Englrau__ memiliki  hubungan
kerabat  dengan  Rasulullah  SAW  dan jasa-jasa  dalan  Islam  saperti
telah  en8kau  ketahui.  Demi  Allah,  jika  aku  mengan8katmu  maka
engkau  hendaknya berlaku  adil,  dan jika  aku mengan8kat Utsman
maka en8kau hendaknya mendengar dan 'taat." Kemudian dia pergi
kepada yang satunya dan behata kapadanya saped itu. Ketika selesai
menganbil peri anjian dia berkata, "An8kat tangarmu wahai Utsman."
Dia kemudian mcmbaiatnya dan juga dibalat oleh Ali.

Cara untuk mengkompromikan riwayat ini  adalah,  Amr bin
Maimun  men8haffl  apa  yang  tidak  dihafal  oleh  yang  lain,  dan
mun8kin juga yang lain men8hafalnya namun diabaihan oleh sebagian

periwayat. Kemunglinan lain, kq.adian itu berlangsung pada malam
Abdulrahman befoicara dengan keduanya satu persatry sehingga dia
menganbil dari keduanya ikatan dan perianjian. Ketika pagi harinya,
dia  mengajukan  kapada  Ali  nanun  dia  tidak  mcnyetujul  sebagian
persyaratan.   Setelah  itu  dia  mengajukan  kapada  Utsman  dan  dia
menerimanya.  Hal  ini  dipelkuat oleh riwayat Ashin bin Bahdalah,
dari Abu Wa`il, dia bcckata,  6ds ii5e: 'lj;i :PJi c#: (i>}l P, tjj

4jl3 3fl3 31 ,+g ji i:la:ci 3' tj:i ;±+; tjidJ €€i e' :jd5 g93 F}g3

J¥ 6ds ji qfr;i3 .tril ng :JL3 .3ii3 ii ¢,i ifa3 (4fupermaA
berkata kapada Abdurmhman bin Auif;  "Bagiv:mana kamu membawi
Utsmch dan meninggalhan A|i? "  Dia medyowab,  "Apa dosaku,  aku
memulat dart, ALli dan bendta kapadanya, aku membalatmu atas kitab
Allah dan Sunnch Rasul-Nya serta perjalanan hidrp Abu Ba:kar dan
Umar.  Nanun  din  mengatakan.   "Saparrfang  yang  aku  maxpu."
Kedha aku mengdyukannya kepada Utsman din pun menerimarrya. ')
Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalapi kitab Zfyudrf
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•4/ Musmad dari Sufyan bin Waki', dari Abu Bakr bin Ayyasy, darinya.
Sufyan bin Waki' adalch periwayat yang lemal.

Imam  Ahmad meriwayatkan  dari  Za`idah,  dari  Ashin,  dari
Abu  Wa`il,   dia  berkata:   AI   Walid  bin  Uqbah  berkata  kapada
Abdunahman bin Auf, "Ada apa denganmu terlihat renggang dengan
Aminl     Mukminin     (maksudnya     Utsman)."     Dia     kemudian
menyebutkan  kisah  yang  di  dalamnya  terdapat  perkataan  Utsman,'
"Adapun perkataannya,  `pe¢alanan hidup Umar'  maka sungguh aku

tidck  manpu  dan  tidak  pula  dia."  Di  sini  terdapat  isyarat  bahwa
Abdurrahman membaiat Utsman untuk melaksanakan pemerintahan
seperii  kebijakan  Umar.  01eh  karena  itu,  dia  mencelanya  karena
meninggalkarmya.  Mun9hin pula diambil  dari  hadits  ini  kelemahan
riwayat    Sufyan   bin   Waki',    karena   bila   benar   Abdulrahman
mengan9kat Utsman dengan syarat menj alankan pemerintahan saperti
kebijakan  Umar,  tentu  I.awaban  yang  dia  kemukckan  itu  tidaklah
menjadi udzur dalam mininggalkarmya.

Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja Abdunahman mengatakan
hal itu kapada Ali dan tidak kepada yang lain, sebab anggota yang lain
tidck  berkeinginan  menjadi  khalifch  selana  ada  Ali  dan  Utsman.
Kemudian  sikap  dram  para  anggota  syura  dan  peminpin  pasukan
maupun  Muhajirin  dan  Anshar  menjadi  dalil  pembenaran  mereka
terhadap   Abdurrahman   atas   apa   yang   dia   katakan.    Sekaligus
menunjukkan keridhaan mereka terhadap Utsman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan,  Ibnu Abi  Syaibal meriwayatkan
dari   jalur   Haritsal   bin   Mudharrib,   dia   berkata,   "Aku   pemch
menunaikan haji di nasa khilafch Umar dan aku tidak melihat mereka
meragukanbahwakhalifahsesudahnyainalahUtsman."

Ya'qub bin Syabah meriwayatkan pula dalam kitab 14/ A4lus#ad
melalui jalur sAaAz.A hingga Hudzaifah,  dia berkata,  "Umar berkata
kepedaku,  "Apa pendapatmu tentang kaummu yang mereka  angkat
memimpin sesudahku." Aku men].awab,  "Orang-orang telch melihat
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kapada    Utsman    dan    memasyhurkanya."    AI    Ba8hawi    juga
meriwayatkan dalam kitab +4/ M#}.am  dan Khaitsamah dalan  kitab
Fadha'`il Ash-Shahabah dengan sanad yang shahih darn Haritsah bin
Mudharrib, "Aku pemah menunaikan haji bersama Umar, maka ada
seseorang berdendang bahwa pemimpin sesudahnya  adalah Utsman
bin-Affan."

'Jrii   @z.a   fem%dz.a#   derfaJq).   Maksndnya,   Abdulrahman

berkata kapada Utsman.

cf>}i ife ai;:a 9*i a€ I;=i±=j.i3 ±+3 3£3 rill 3£ j> eii,.8i tHfu
membaiatmu di atas Sunnah Allah dan Sunrah Rasu,I-Nya serta dua
Jchalif;ah  sesudchnya.   Sctelch  tw  dia  dibalat  olch  ALbdurTchman).
Dalam perkataan ini terdapat badan yang dihapus, dinana seharusnya
adalah,  `Utsman  menjawab,   `Baik'.   Setelah  itu  dia  dibaiat  oleh
Abdurrahman." Adz-Dzuhali meriwayatkan delam kitab 4z-ZzfArz.)/czf
dan Ibnu Asalrir dalam kitab biografi Utsman dari jalumya, kemudian
dari riwayat Imran bin Abdul Aziz dari Muha±±T_mad bin Abdul Aziz
bin Umar Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin AI Miswar
bin Makhranah, dari bapaknya, dia beEkata,  Lf3J±JI Jib Ldl +I>i `l==r

¥j  giv ;r}^ +a 'Jf;i '::i  €fi ,(Aku rrvIwia paling taha tentang
urusan syura, karena saat ifu aku adalch utusan Abdunahman bin
4z%.  Setelah itu dia menyebutkan kisah selen8kapnya dan di bagian
akhimya disebutkan bahwa Abdimhman belkata,  "Apakali engkau
wahai Ali, mau belbaiat kapadahi jilra aku mengan8katmu memegang
urusan  ini  di  atas  Surmah  Allah  dan  Sunnah  Rasul-Nya  serta  dua
khalifch terdahulu?"  Dia menjawab,  `Tida]L  akan  tetapi  atas  dasar
kemampuanku."  Dia  lantas  mengulangnya tiga kali.  Maka Utsman
berkata,  "Aku wahai  Abdurrahman menbalatmu  atas  hal itu." Dia
mengatakarmya sebanyck tiga kali.

Abdurrahmin kemudian berdiri lalu masuk ke rumahnya dan
menyandang  pedangnya  lantas  masuk  masjid.  Dia  kemudian  nark
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mimbar    dan    memuji    Allah    serta    menyanjungnya    kemudian
mengisyaratkan kepada Utsman dan membaiatnya. Aku taliu pananku
merasa  sulit  menentukan  urusan  keduanya.  Maka  dia  memberikan

peljanjian kapada salah satunya dan mencegch yang lain darinya.

Kisah  ini   dijndikan  sebagai  dalil  tentang  bolehnya  taqlid
kepada   mujtahid.   Menurut   mereka,   Utsman   dan   Abdunahman
bexpendapat  demikian, berbeda dengan Ali RA.  Tetapi  orang-orang

yang  melarangnya  -yalmi  jumhur-  menjawab  bahwa  maksud
`mengikuti   perjalanan   dua   khalifch   terdahulu'   adalah   kebijckan

keduanya  dalam  hal .keadilan  dan  lain-lairmya,  bukan  taqlid  dalan
hukum-hukum syara'. Jha kita masuk kapada pembchasan bolehnya
membagi-bagi  bidang  ijtihad,  maka  mulgkin  malksud   `mengikuti
keduanya' khusus dalam masalah yang tidak ada pendapat lain bagi

yang   mengikuti.   Dia   mengamalkan   perkataan   keduanya   karena
da-t.

Ath-Thabari   berkata,   "Dalam   pemeluk   Islam   tidak   ada
sescorang yang memilild kedudukan dalan agama, hijrah, senioritas,
akal, ilmu, dan pengetahuan politik, saperti yang dimiliki oleh keenan
orang  yang  dian8kat Umar  sebagai  anggota permusyawaratan.  Jika
disebutkan, di antara enan orang itu ada yang lebih utama di antara
sebagiarmya,  sementara  menurut pandangan  Umar,  sebaiknya  yang
menjadi  khalifch  adalah  orang  yang  paling  diridhai  agananya  di
antara mereka, dimana khilafch tidak sah dipegang oleh orang yang
utama bila ada orang lebih utama. Mcka jawabannya,  apabila Umar
menegaskan  siapa yang  lebih utama di  antara mereka,  maka  sana
hahya   dia   telch   membuat   pemyataan   tegas   tentang   khalifth
sesudahnya.  Sementara dia sendiri tidak ingin mengangkat langsung

penggantinya.  0leh karena itu,  dia menyerahkan  kaputusan kapada
keenani orang yang saling berdekatan dalam hal keutamaan, sebab dia

yakin  mereka  tidak  clan  mengangkat   orang  yang   lebih  rendah
keutamaanya.  Mereka tidak akan mengurangi nasehat kepada kaum
muslimin  dalam  pandangan  dan  musyawarah.   Begitu  pula  orang
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kurang utama di antara mereka tidak clan mendalulri orapg yang
lebih utana. Dia tidak akan bchicara tentang redndckan:]m selana
selaimya  lebih  utama  darinya.  Umar juga menialiami  Uinat  clan
menerina siapa yang dipilih oleh kecman orang it[i."

Dari sini dapat dianbfl dalil tentang keddalbenam pedrfuan
kaun. Rafidhah  dan  lairmya  balwa  Nabi  SAW  menctapha  hck
khalifah untuk individu-individu tertentu secara tdrfual, ]muna jika
benar  demikin  tentu  mereka  tidak   clan  menaal  Uinar  kcka
menyerahkan  pemilihan  penggantinya  kapada  ha-  o[apg  itll.
Bahkan  di  antara  mereka  ada  yang  akan  berkatL  -Ape pchpya
bemusyawarah  dalam  urusan' yang  sudah  dijelain  olch  Allah
kapada kita melalui lisan Rasul-Nya." Keridhaan scmDa salalat afas
apa yang diperintahkan Umar menjadi dalil balwa uusan inanal
yang ditetapkan Rasulullah SAW pada mereka hanyalap whafas stfat-
sifat.  Barangsiapa mcmiliki sifat-sifat itu maka dia bchck mdjadi
khalifah. Untuk mengetahul keberadaan sifat-siffi ini mha digpin
ijtihed.

Hadits ini menjadi dalil apabila sekeloxpck orang t-aya
agamanya mengangkat seseorang menjadi lchalifu sdelal bdijtihad
dan musyawarah,  maka  scorang pun tidck bolch malafanrmmys.
Karena bila urusan ini tidak sah keeuali melalui kesapalkatan srmua
kaum muslinin maka akan ada di antara mereha ]rmg bcckata, Tidck
ada arti menyerahkan hal itu Lapada keenam orapg in." Kth tidck
ada  scorang  pun  di  antara  mereka  yang  menbantal  dan  balrm
mereka ridha serta membaiat, maka ini menunjuHm kchenam yang
kami katakan. Demikian ringkasan dari kital] Ibnti BaththaL

Dari  pemyataan  ini  dapat  disinpulkan janwhan  bari  yang
menrira bahwa kousekuensinya Umar beprdapat diprfuhihkmya
mengan8kat orang kurang utama meski ada yang lrfu ufuuma Yang
tampak   dari   kebijakan-kebijakan   Umar  ketika  mcDgap8lut  papa

pembantunya  di  berbagal  negeri,  dia  tidak  hanya mapchafflrm
keutamann dari seri agama, akan tetapi diajuga mapchndm aapck
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kecapakan memimpin, namun tetap berpegang kapada batasan-batasan
syara'. Atas dasar inilah dia mengangkat Muawiyali, AI Muchirah bin
Syu'bah, dan Amr bin AI Ash, padahal masih ditemukan orang-orang

yang lebih utama dari mereka dari segi agama maupun ilmu, seperti
Abu Ad~Darda` di Syam dan Ibnu Mas'ud di Kufin.

Pe]aiaranvanEdaDatdiaambil

1.         Apal]ila orangrorang yang bersekutu berselisih dalam satu hal,
maka mcneka schaiknya menyerahkan kapada satu orang, agar
orang itu memilihkan untuk mereka, dengan syarat orang itu
mengeluarkan dirinya dari pedcara terschut.

Orang yang diserahi tugas itu hendaknya mengerahkan segala
kenampuan  dan  upayanya  untuk  memilih.   Bahkan  boleh
menjauhi  keluarga  dan  tidak  tidur  di  malam  hari  karena
menusatkan    perhatian    untuk    urusannya    sanipai    bisa
menyelesaikamya.

Ibnu AI Manayyar berkata, `Dalan hadits terdapat dalil yang
menjelaskan   bchwa   wakil    yang   diserahi    urusan   boleh
mowakikan kepada orang lain meski tidak disebutkan secara
tekstual  oleh  yang  mewakilkan pertama kali,  karena  kelina
orang  ini  telah  menyerahkan  urusan  kapada  Abdunahman
secara indapenden padahal Umar tidak membuat pemyataan
demikian."

Ibnu AI Manayyar berkata pula, "" sini terdapat dalil yang
menguatkan   perkataan   Asy-Syafi'i,    `Dalam   masalah   ini
terdapat dua pendapat', yalmi kebenaran bagini terbatas pada
kedunya,   dan   aku   sedang   meneliti   lebih   lanjut   untuk
menentukan salah satunya."
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Memunculkan pendapat baru  setelah ada kesapakatan dalani
satu masalah tidak diperbolehkan, saperti memasukkan orang
ketujuh dalam anggota permusyawaratan.

Dia   berkata   pula,   "Sikap   Abdurrahman   yang   menunda
musyawarah  dengan  Utsman  sesudeh  All  merupakan  siasat
atau cara yang bagus. hi bisa diambil dari sikap Yusuf yang
menangguhkan  memeriksa  bawaan  sairdaranya  dalam  kisah
sukatan  raja  untuk  menghindari  kecurigaan  dan  menutup
peluang dugaan. Sebab Abdurrahman menginSnkan pemilihan
terfuadap Utsman tidak diketahui sebelum pelaksanaan baiat."

44. Orang yang Berbaiat Dua Kali

:J, 'Jis; ;:±£Jl 'l±J€ i3 ,4S &1 j= €L#l fi;+: :Jj £1i ¥

cjJ :'Jb: .!5ql d 'l±;;u: is ,&1 'jjl; t: :'tj: .a;t£ Sf i:i i:
•jlall

7208. Dari Salamah, dia beckata, `Kami membaiat Nabi SAW
di   bawah   pohon.   Beliau   kenudian   bersabda   kapadaku,    `WraAaz-
Sa/amch, maefhaA e7zgha# afu dr[z-af '. Aku bedrata, `Wahai Rasulullah,
aku  telah menbalatmu  pada kali  perfuna'.  Belian bersabda,   `Dq»
pedakdikedun'."

Ekiteranrm Hadits :

a3ab orang yang berbaiat dua hal.i). Malfsiwh::ys, dalam saini
kcadarm
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ali=. :i  @arz. Sa/amaAJ.  Dalan bab baiat dalarn paperangan,

pada pembahasan tentang jihad sudch disebutkan.  hadits yang berasal
dari AI Maldri bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid menceritckan kepada
kami, dari Salamah dengan redaksi lebih lengkap,   &1  j=p  ;g3l  `l:Jt3;u:

e=t€ '¥i ffqi 6!i! u: :'j6 }ai iif us i:# te j'! tjaf fr: *3 g# fafu
membalat Nabi SAW kemndian pergi bernaung di bowah sarfu pohon.
Ketika orang®rang berkurang maka beliou bersabda,  ``Wahai Ibrm
Akwa', moukch enghau aku baiat? ")

SfelJ:i'Jri+Jh\S'::i.id..ds(Akutelahmembalatmupadakali
perJtz7%a/.   Maksudnya,   di   awal   pembaiatan.   Dalam   riwayat   AI
Kas)mihani disebutkan, ¥;dl e3  :J6 jjql j tpada );a[#g perf&ma.

Beliou bersabda. "Dan pada yang kedue. ") drham beatiik mu`annats
Oenis  perempuan),  dan  maksudnya  adalah  waktu  atau  kelompok.
Dalam riwayat Makki disebutkan,   I:za;jJ  :'J6 t&l `J*3 e: tjj+: ie  :'l:j±i

j>:'j6.#±63i:¢'a=r:S€ijfprc:ie:',3':I:i3i3jisdla#:¢
:;;i.i\(Akuberkain,"A]:telahberb:iatwahalRasulullah."'Laludia
berkata pula,  "Akii pun membalatrya untuk yang kedue. " Kemndian
ditambahkan, "Aku berkata kepadanya, `Wahal Abu Muslin, atas apa
kamu  berbalat  pace  saat  itu?'  Di  menjawab,   `Alas  kematian'.')
Pembahasan tentang ini sudch dipaparkan di tempat tersebut.

AI   Muhallab   berkata   sebagaimana  yang   disebutkan   Ibnu
Baththal,  `Maksudnya,  untuk  mengukuhkan  baiat  Salamali  karena
keberanian Salamah, perhatiannya dalani Islam, dan kemasyhurannya
dalan paperangan. 0leh karena itu, beliau memerintahkannya bdrbaiat
dua kali agar memililri keutamaan tersendiri."

Saya  abnu  Hajar)  katakan,  mungldn  juga  ketika  Salamali
segera berbaiat lalu duduk tidak jauh dari situ, lalu orang-orang terus
berbaiat  hingga  berkurang,  sehingga  Nabi  SAW  menginginkannya
untuk berbaiat kenbali agar penibaiatan terus berkesinambungan dan
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tidak terputus, karena biasanya awal setiap urusan akan banyak orang
melakukannya dan berfumt-tumt. Apal)ila telah lama, maka terkadang
rna  selang  waktu  bath  yang  datang  lchih  akhir.   Tidak  menjadi
kemestian  deri  kekhususan  Salamah  dengan  apa  yang  disebutkan.
Kenyataannya, apa yang diisyaralkan Ibm Baththal berupa keadaan
Usamah dalam hal keberanian dan selaimya tidak tampak sesudah itu.
Bahkan, keberaniannya justrii tampak pada pelang Z}zzf gartzd dimana
dia menganbil kembali  unta-unta yang diranpas  lraim musyrikin.
Lalu dia juga merampas pakaian orangrorang mus]rik tersebut. Berita
teralthir darinya ndal'ah ketika diberi oleh Nchi SAW dua bagian dari
rampasan  perang,  yaitu barian penLmggang knda dan pQjalan kaki.
Maka lebih tapat bila dikatakan, bahwa Nabi SAW memiliki firasat
padanya akan hal itu, sehingga beliau pun membaiatnya dua kali, dan
beliau   mengisyaratkan   dengan   hal   ini   bahwa   posisinya   dalam
paperangan sama saped dua orang, maka demikianlah keadaarmya.

Ibnu AI Manayyar berkata, `Dari hadits ini dapat disimpulkan
bahwa  pengulangan  "akad"  dalan  nikah  dan  selainnya  bukanlch
pembatalan   bari   akad   pertama,   bcheda   dengan   mereka   yang
mengatakan demikian dari kalangan ulama madzhab Syafi 'i."

Saya  (Ibnu  Hal.ar)  katakan,  namun  yang  sAaAz.A   menurut
mereka ia bukanlah penbatalan saperti pendapat yang dikemukakan
olehjumhur.

45. Membaiat OrmLg Arit] Badui
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±fe ^chi jfa &i 'jjl; 'j#  .i:;i;  <d+g  .L£; di3i :'ja; :;cr'       -ifeEf;3 ffa c£€ ,#od:a£~givo, :+i

7209. Dari Jabir bin Abdullal RA, bahwa seorang Arab badui
membaiat  Rasulullin  SAW  di  alas  islam,  1alu  dia menderita  sakit.
Maka  dia  berkata,  `T,apackan  baiaflni."  Nanun  beliau  tidak  mau.
Kenudian dia datang lapadanya lantas berkata, "Lepaskan baiatku."
Namun  beliau  tidak  man.  Maka dia pun  keluar.  Rasulullah  SAW
befrsalbch,  ``Madimch saperti ubapan pcndal best,  ia menghilangkan

yangburuk,danmengkiLapkanyangbalk."

ErfelrferamrmHadits:
qua pe7»hazfro jlnd aadrz). Maksudnya, membalat mereka

atas Islam dan jihad

6lJ>i .Oi qufro scoring i4mb hadrfz/. Nana Arab badui ini

sndal dinutkan pada ulasan kcarmaan Madinah di barian  akhir
penbchasantentanghgiv

!SAL?I j> |£4fro Zrfu/.  Secara tekstual, permintaannya untuk
mengundurkan  diri  bedrenaan  dengan  apa  yang  berkaitan  dengan
Islam itu sendiri, tetapi mupglrin juga bed[enann dengan sesuatu yang
menjadi   konsekuensinya   aperti   hijrah,   dimana   pada   nasa   ifu
hukt-ya  watin.  Sementana  telah  dischutlran  ancaman  bagi  yang
kembali   tinggal   di  pedusunan   setelah  hijrah   schagainana  telah
disebutkan  schelunnya.  Kata iou! 'fu  artinya  deman.  Sebagian  lagi
mengatakan kata tuschut berarti  salrit  akibat  deman  dan  sebagian
mengatakan gemetaran karma denan.

AI Ashma'i berkata, "Asalnya adalah panas yang tinggi. Lalu
diadigunakanuntckpanasdenan"

692 -mmrfu BARE-=



€j6  S±  S  qapaskan baldrku rlprlun bdiou tidck mow).
Sebelumnya telch disebut]ran dalam ulasan keutamaan Madinch hadits
dari   riwayat   AIs-Tsauri,   dari   Thu   AI   Mrinkadir,   bahwa   dia
mengulanri  hal  itu  tiga kali,  denikian juga yang  akan  disebutkan
setelah satu bab.

aJ£3 @z.a fae7»ndz-an fe/zzar). Maksuchya, kehar dari Madinah
kembali ke pedusunan.

°8},  Sgjis  -3i.±:1^  (Madinch  saperti  aLbiLpan  [tungku]   pandai

besz...J.  Abdul Ghani bin Sa'id menyebutlran dalan kitab 4/ .dsbab
ketika menyebut hadits Madinah,  ±:;+aJ.I  'C+ 3L3l ¢=  lli ::±j.I  ¢L€

(Menghilangkan yang kotoT saperti  apt menghiLangkan karat bes{O,
bahwa Nabi SAW mengucapkan hadits in schubungan dengan kisah
ini, nanun hal ini perfu ditinjau kembali. Yang lebih tapaL bahwa
Nabi SAW mengucaplramya sehubungan dengan kisah orang®rang
yang menarik diri dari pasukan beliau dalan penng Uhud,  saped
dijelastran   di   bagian   perang   Uhnd   pada   pembahasan   tentang
Papermgan.

cja¥3    @a#    mengfa./aphan/.     Cara    pelafalannya    sudah
disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Madinah.

Ibnu  At-Tin  berkata,  `Hanya  sqja  Nchi  SAW  tidak  mau
melapaskan baiat itu, karena beriau tidak man menbantu kemaksiatan,
sebab baiat pada awalnya adalal seseorang tidak keluar dari Madinah
kecuali setelah diizinkan, malra keluamya adalch kenaksiatan. Hijrah
ke  Madinh  sebchm pembchasan  kota Mald=in  adalah  wajib  bagi
setiap  yang masuk Islam.  Barangsiapa tidak hijrah maka tidak  ada
perlindungan     antara     dirinya     dengan     orang-orang     mukmin.
Berdasarkan fiman Allah dalam surah AI Anfaal ayat 72,   lj#T dejJ|J

`j+q£T dg ;;P af ijj,''Y3 J! i# a lj;rfe' P'3 /ora»g-ox¢»g berz.md#,

dan belum berrtyrch. mcka tidck eda kewdy{ban sedikitpun bagi kanu
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untuk melindungi mereha, sampal mereka berhijrah). K!ctlha Malkkch
dibebaskan maka Nabi  SAW  bersabda,  #°1  :I:;:  6:±p  'Y  /rz.deft clda

¢z7.7-¢fo  seswdc!ft pembebasa73  faofa A4lczkfrofa/.  Dalan hadits  ini terdapat

isyarat pembaiatan Arab badui tersebut terjadi sebelum pembebasan
kota Makkch."

Ibnu   AI   Manayyar   berkata,   "Secara   tekstual,   hadits   ini
merupakan  celaan  bagi  yang  keluar  dari  Madinah.  Akan  tetapi  ini
cukup  musykil, karena  sejumlah besar sahabat keluar dari Madinch
dan tinggal  di  berbagai  negeri.  Demikian pula orang-orang  sesudah
mereka.   Hal  ini  dijawab,  bahwa  yang  tercela  adalah  keluar  dari
Madinah  karena  tidck  menyukainya,  seperti  yang  dilakukan  orang
Arab   badui   dalani  hadits   tersebut.   Sedanckan   orang-orang   yang
disebutkan tadi kelunr untuk tujuan yang baik,  saperti menyebarkan
ilmu,  menaklukkan  negeri   orang-orang  musyrik,  menjaga  daerah

perbatasan,  dan  beljihad  melawan  musuh,  bersanaan  dengan  itu
mereka tetap meyakini keutanaan Madinah dan orang-orang tinggal
di   sana.   Sebarian   pemasalahan   ini   akan   disitir   kembali' pada

pembahasan tentang belpegang teguh dengan AI Qur`an dan Surmah."

46. Membaiat Anak Kecil

;i * i; :*3 # j{"i d;ii :Jj -L,+.i df i;I 3£- ri #
;,,•Lifs3 i3 # &i j= ¢jfi 'ji;.,i is '.6~j f try

:tl,ri; +i # i,. j* fu, JJiJj!
L*: A,  # g9LL£

®,J'I-- i=f , i:3 i:i fu

Li; ±==3 .±giv ; :i3 # &i jfa J#I 'jds .iL.i;: aii ]jL;

.,4#f gil ir ;'L3-iji ;thi c#.' 'edrj ,3' Gs3
t2
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7210. Dari Sa'id ulia adalah mnu Abi Ayyub-dia berka[fa:
Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad menceritakan kepadalm dari kakcknya,
Abdullah bin Hisyam ulia sempat bertemu Nal]i SAW- bahwa dia
pemah dibawa oleh ibunya, Zainab binti Hunaid menemul Rasulullah
SAW, lalu dia berkata, "Wahai RasulullalL baiatlch dia." Maka Nati
SAW  bersabda,   `Dia  masih  keeil."  Lalu  Nal]i   SAW  mengusap
kapalanya   den  mendoakarmya.   Beliau  lalu  bckurfui  sani   ekor
kanbing untuk semua keluarganya.

Ederan2an Hadits:

@4b   menhafaf   a7Iat  fecrty.   Maksudnya,   apal=ah  hal   ini
disyariatlran  atau tidak?  Ibnu AI  Manayyar beckata,  "Jnd]il bab  ini
mcmberi    asumsi    yang    tidak    jelas.    Namun    hadits    tersebut
menchilan8kan  ketidakjelasan  itu.  Hadits  ini  menn}jukkan  bahwa
baiat tidak dilakukan pada anak kecil.  hnan Bulchari menyedufkan
hadits  Abdullah bin Hisyan At-Taini,  yang merupakan penggalan
hadits yang telah dischutkan secara len8lrap pada pembahasan tentang

persckutuan, melalui riwayat Abdullah bin Wahab, dari Sa'id bin Abi
Ayyub. Di dalamnya disebutkan,   i;a=p 3i  :Jt3  .i±LiT &1 JIJ:+i € :::J13
'tier;)'ZJki't;±i(Diakendianbehata,``WahaiiainulLch,balatlah

dia." Beliou bersabda, ``Dia mas{h kecil." Setelch tw beLiou ne:iryapu
kepalanya dan mendoakamydy.

#k  §±± .S -i.TrS -?±1\, ;:± 'oir] Q3eliau unu bdrk\phan
Seehar fending emfrfe sieme4a Aehangaiz}xpJ.  rna adalah Abdul]ah bin
His)rm. 4£Sar 7»az4ge!r ini mcmilihi sia»ad tersebut hingga Abdrllal.
Hukum yang dinaksud telah diulas pada bah `Knd>an ulk Ong
yang  Baperrian  dan  Perexpuan",  dan  nukilan  dari  orang  yang
mengatakan, `Kurban seseorang tidak mencckupi atas sescolang dan
keluarganya."  Hanya  saja  Imam  Bulchari  menychutkamya,  padahal
kebiasaanya dia sering menchapus riwayat-riwayat maapzof karena
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redaksi  hadits  cukup  pendek,  dan  sekaligus  di  dalamnya  terdapat
isyarat bahwa Abdullah bin Hisyam hidup sesudch Nabi SAW dalam
waktu yang cukup lama berkat doa beliau kepadanya.  Hal-hal yang
berkenaan dengan dirinya sudah disebutkan pada pembahasan tentang
doa-doa.

47. Orang yang Berbaiat Mengundurkan Diri dari Baiat

j£ ;ij ±fe &i j= &i Jjl; iiu: €,`ff °oi :}i * #: ,;cr if
d-`j  t3i.rty.I EJ;3 ¢u!if€yi '+ifa€j  cfiryi

'&, ,JJLJ 1:  :'Jd;

.ife

4fe fa, j*

rfe &, jL,
ffdiffyi  €±  .dr€j  cu£;  uj3i_,

a;3 fa c£€ 4So6~ ii.rtyo, LL¢; :+3
7211.  Dari  Jabir  bin  Abdullah,  dia  berkata,  "Seorang  Arab

badul pemah berbaiat kapada Rasuluilah SAW atas Islam, lalu orang
Arab  badui  itu` ditinpa  sakit  di  Medinah,  sehingga  Arab  badui  itu
datang  menemui  Rasulullah  SAW  dan berkata,  `Wahai  Rasulullah,
1epaskan baiatku'. Tetapi Rasulullal SAW tidak mau. Kemudian dia
datang  lagi  lahtas  berkata,  `Lapaskan baialku'.  Nanun Nabi  SAW
enggan melakukannya. Setelch itu dia datang lalu berkata, `Lepaskan
baiatku'. Namun beliau tetap tidck mau. Akhimya orang Arab badui
itu keluar. Rasulullah SAW bersabda,  `Ses##ggwA7®y¢ A4ladz.r!o¢ seperfz.
ubupan  (tungku)  pandas  best yang menghilangkan yang buruk  dan
mengkilapkanyangbalk'."
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Eberangan:

a3ab  orang  yang  berbaint  mengundurkan  diri  dari  baiat).
Imam  Bukhari  menychutkan hadits Jabir tentang kisah  orang  Arab
badui. Penjelasannya sudah dischutlran sat`i bah sebelurmya,

48. Orang yang Membaiat Sescorang untuk Tujuan Duniawi

#; dy ifu:
ufo

]b: :]b: :i.3 cj!f if
E1

®£J J3L

`rij, 13 `*9®, i}; i,
a

i;u, J=J3 `#, i;, i} a; ?-JHl;
ir; a;G' ;;;i {@' ,Liz: ij' i;i .@' j3 1.j#T a :¢i

rl

i:i: ij'3 cifi£€j .i3'i±j ii;i lit q£ {sE;i rfe' at ;+i;: ,:4;j.I

.1&

7212.   Dari  Abu  Huninh,  dia  bckata:   Rasulullah  SAW
befrshoda.  ``Tiga  kelompok yang  tidck  diofak berbicara  oleh  Allah

pads Ha.ri Kia:rrlat dan tidak diswi,ken, dan bagi mereka adzab yang
pedih;   laki-laki  yang  memiliki  kelebiham   air   di  jalan   lalu   dia
menghalangi  penggu:rla  jalan  url:tuk  mengamhilnya,  laki-laki  yang
merrlbatat inan dan tidaklah dia membchtrya kecudi .untuk dunia,
apabila diberi apa yang dinginkannya maka din memenwhi batatnya
dan  bila  tidak  diberi  maka  tidck  dipemLhi]'rya,  dan  laki-laki  yang
membeli suou barang dari seseorang sesndch Ashar lalu bersumpah
atas namq AIlah,  bahwa dia telah membayar haTganya sekian dan
sekian, dan dia pun membendrkannya. M;ha din vie;ganbil barang
itupadahaltidakmemberikanbayarannya."

FATgrL B^ARI - 697



Keterangan Hadits :

(Bab  orang yang membait seseorang untuk dyunn duniawD.
Maksudnya, dia tidak maksudkan taat kedada Allah dalam membaiat
orang yang berhak melij adi imam Qchalifah).

-3;€S; 'i± 'th\  .+a.3Z± 'q .-5Stls  gTiga  kelompok yang  tidak diajak

berbicara oleh Allah pada Hari Kiamat). Iari:I rmeunrm:balbhan darn A:i
A'masy  dengan  redaksi,  ap'!  i:g¥  'Ylj  @a#  #.cha*  ire/I.haf  fepado

®

merehaJ,  tetapi  dalam riwayatnya tidak tercantum kalimat,  *91  i}£

(Harz.  Kzdmczf),  dan  ini  telah  dischutlran  pada  pembahasan  tentang
kesaksian. Sementara dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan,   ;fa;i q
-a¢Sl  '{i ®rfu, 'rful  (AIlah  tidak  melihat  kepada  mereha  pada  Hari

Krd»Iaf/, nanun dalan riwayathya tidak tercantum redaksi, +{il<;' q3

(Dan tidak berbicara kepada mereka). Semua. redcksi ini tercan:t\rm
dalani riwayat Abu Muawiyah dari  AI A'masy yang dikutip  inam
Muslim  sesuai  dengan  ayat  dalan  surah  Aali  `inraan.  Pada  alchir
hadits  ini  ditanbahkan,  Sl}§  ut a+ia!ilj  Jn  }aa  '®j:;:a±` de,d`1  3!  @rd

membaca     ayat,     ``Sesungguhnya    orang-orang    yang    menukar

perjakyian  Allah  dan  sunpch-sumpah  mereha  dengan  harga  yang
mzur¢A. "/ hingga alchir ayat.

}:;J`Ji!a}¥edv:;e]rijfji3/seora»ghafa.-7afo.y„,g
memiliki  kelebihan  air  di jalan lalac dia mencegah pengguna jalan
w#ft.¢ mengndfkyq/. Dalan riwayat Abdul Wahid disebutkan,   :}iJ

I;:J\ 3\, o£ 'Zife .ife :I;i5 'ti 'iJS  (Iirki-lakl yang merndliki kelebihan air
lalu  dia  mencegahnya  dare pengguna jalan).  Tctapi "aksnd keha
lafazh ini adalah sama medripun teb.adi perbedaan implilxpsi keduanya
karena  memiliki  hubungan  yang  erat.  Sebab  apabila  dia  melarang
orang mengambil air sama sap-a dia mencegah alr itu untuk diambil.
Hal ini sudah diulas pada penbahasan tentang minuman.  Sementara
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disebutkan  dalam  riwayat  Muawiyah  dengan  redaksi,     gist@.t  @Z-

fempaf y8»g  f&k  bepeng*zf7«),  dan  inilah  yang  dinaksud  dengan
`jalan' pada riwayat di atas.

Dalan riwayat Amr bin Iinar, dari Abu Shalih, juga pada
pembahasan tentang minuman disebutkan,  afil ]js fe :|±i ap fa3
3rAi: :)i:;€ ?' a :):as 'i±a ar d±i a:A:ai iH.I  :3' d'fa' qalE.-hak[. ]qutg

menghalangi kelebihan dr hingga AIlch berfirman unedbtya,  "Hah
ini    aku    menghalangi    dirimu    untuk    mendapdrkan    kar\michL
sebagalmana   halnya   engkou   menghalangi   hann\:ia   yang   tidak
dihasilkan  dari perbuatan ked:ua tanganmu.'') PchiroaBaan tatar:8
ini   sudah  dipaparkan  pula  pada  pcmbahasan  tentang  miniman
Kemudian  sebagian  pelajaran  dari  hadits  telah  dipapalkan  pada

pembahasan tentang meninggalkan tipu daya.
6e! ifb: :}i33 Pan seseonang )ng menaqz" I.7Rrm/. Dalan

riwayatAbdulWahiddisebutkandenganredalzri,ii6!(7manpr).
'S i) i..i 6 '.ati] .®`. (Apabila iman in. menberikan apa yang

dia inginkan maha baifu ifu dipendi untuknyq). Dalam rirwa[qrat Abdul
Wahiddis'ebutkan,Lbj(Ivisaq)rodfondRa).

'ti Sr4 .* .41.i) (Jika tidak mcha dig tidak memem.hi unttry).

DalanriwayatAbdulWaliddischulEkan,1±±1(AIrfudhanrtyde).
'*) '8if .`J+;) a)an lalb-laki yang membdi dari orng lain).

DalamriwayatAIMustamlidanAs-Saramsidischudrm,ct;t.@apJ

be/z). Sementara dalan riwayat Abdul Wahid dischuthan,  1i;i :iL itii

;ch` (Mer.owarhan barang sesudah Ashar), dan dahaD rirwa;ryat ]rfu
alsebutkan, jLiii  a#+ :iip it3 i3Ll ha6 qu» ire--Jdr- -a~
barang kapada orctng lain sesudch Ashar).
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drfu. ';ilsi (Dia kemndian bersunpah atas nama Allah). DckanL

riwayat Abdul Wahid disebutkan dengan redaksi,   @'! 'Y gjJ.l givl3  :'Jdi
'o':S (Dia lalu berkata, "Demi Allah yang tidck ada sesembahan selain

Dia.")

(j3') {iz  lsp,';±Pj ®:fi (Sunggu,h dia telah diberikan begini dan

begz.£wJ.   Kata   ;±]>i   /ZJ].berz)   disebutkan   dalam   bentuk   pasif,   dan

demikian pula, 3ai;J P'3 /fidck dz.berz). Nanun, pada sebagiannya diberi

harakat /affoafa  pada huruf hanaza%  den  ffaa `  dalan  bentuk  kalimat
aktif, 1alu kata ganti kembali kapada orang yang bersumpch, dan versi
ini  lebih  kuat.  Sementara  dalam  riwayat  Abdul  Wahid  disebutkan
dengarireddsi,\a±':=±=±°:Ia(Sungguh6nghautelahdiberiharganya).

Selain itu,  dalan riwayat Abu Muawiyah  disebutkan,    &t  3'  'ljii3

{jz.. di5;\ (Dia bersumpch dengan nana Allah kepadanya dia benar-

benar mengamhil barang itu dengan harga sekian). Dalam rivayat
Amr bin Dinar juga drri Abu Shalih disebutkan,   I:? :gi ¢; ;±>{ :Lfl'

Jckji (Sunggwh din telch diberikan harga yang lebih tinggi dari yang
seharmnya).

drisjr) 'at5:i  Q4aha  pe],Ijual  membenarhannya  dan  dia  pun

mengrmbz./»ys). Maksudnya, pembeli.

q±. SS .iS)  a'adahal dia  tidak memberiharmya). Mck:sndnya,,

tidak memberikan jumlah saped yang dia sebutkan dalan sumpahnya
sebagal harga barang itu. Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan
dengan ledales:i, ':=J},'S  i  j£ 'S() 'diti a'ekyual itu membenarhannya

padchal seberlarnya din tidck seperti itw) .
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Catatan

Ptnda7#q redaksi riwayat AI A'maey ini telal ditentang olch
Amr bin Dinar, dari Abu Shalih. Sebchmnya telah disci:ndin pnda
pembahasan   tentang   mimman   dan  juga   akan   dischimlrm  pada
pembahasan tentang tauhid, hadits dari Sufiran bin Ujrainah, dari Am
bin' Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hulainh, sama seperd barian
awal  hadits  di bab  ini,  dan dia belkata kapadanya, ail jE Jill

(Seoranglaki-lakiyangberadadiatassunbarang),+.k=';Pzl±'€?.,J±:Ii

(Dan laki-laki yang mencegah air lebth).  ':I:a. -9f}lk cg± ±a '€i> ..J±:i)

i+..±!+]'Jhq±,'€fe;Z±l.a)anlckulckiyang:ers\mapchdenga]i.
sunpch   d:usta   sesudrh   Ashar   urmLk  menganhil  hata  seorang
muslim).

AI Kamani bedrata,  `Penyebutan pquggand  lahi-lahi redua
®enjual) untuk lahi-lahi satunya Oxpg bersim]pah, unnd[ ±±±e=ga±±chfil
harta seorang muslin), bukan pededaan, ham? pentrysusan sDani
sebab tidak menafikan apa yang lebin darinyaL"

Mun8kin juga masing-masing kedra pdiwayat in mengbafal
apa yang tidak dihafal pedwa]ut lainya, karma yang terfumpr]l darn
kedua  hadits  itu  ada  empat  pedcam  Sedap  salah  satii  dari  ledm
riwayat itu mengatckan di  awalnya tiga peha  SchinggaL asalnya
empatpeckara,lalumasing-maingdalkedrapedwayatnengnEbudm
satupckaraseearaterpisalyangdikunpr]manpadadrapckarayang
disebutkan secara bersamaan, schingga reduanya hanya ]n€]ny.e[)utin
tiga pckara Hal ini dyckuat olch rctapgan bemmt paha poin
kedun

Jredziq  inan  Muslin  meriwayadrm  prla  hadits  ini  dari
riwayat AI A'masy, tctapi dari gurm]ra yang lain dqgan gedakri yang
lain pula. Dia menyebutkan melahi jalur Abu Muavviyal dan Wahi',
semuanya  dari  AI  A'masy,  dari  Abu  mzin,  darn  Abu IItrirfu
dengan redaksi yang sana dengan bagian awal hadits prfu bah di alas.
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Akan tetapi dia berkata, ;±= |5G3 +liz a+!iJ PIS .a;a /ChaHg );ang

telah mehihah berzine, penguasa yang suka berbohong,  dan orang
miskin yang sombonal.

Secara  tekstual,  ini   adalah  hadits  lain  yang  diriwayatkan
melalui jalur  ini,  dari AI  A'masy,  dia berkata:  Dari  Sulainan  bin
Mushir, dari Kharsyah bin AI Hurr, dari Abu Dzar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda:   fa# q! fa gE:;i 'v tf,il`i 3Lfr®i :¥g°i i# ibi ;i:1<£ 'v :SA;

6J13! fu®13  <jtfa®I  ,++±aJ.t  astir 5Z:ij°13/rz.gr macam orng );87zg ft.da*

diajak  berbicara  oleh  ALIlah  pada  Hari  Kiarnat,  yaltw  orang yang
mengungkit-ngungkit pemberian,  dinana dia tidak memberi sesuatu
melainkan   menyebut-nyebutnya,   orang   yang   melariskan   barang
d.agangc[rmya  dengan  sumpah  palsu,  dan  orang yang  menunLnkan
Sarzf»g7i}Ja dz. bawch mafa faafeJ. Tetapi per)edaan pada AI A'masy ini
tidak menjadi cacat bagi halits, karena dalam riwayatnya terdapat tiga
hadits melalui tiga jalur.

Dari semua jalur ini terkumpul senbilan perkara, dan mun8lrin
juga   mencapai   sepuluh,   karena   orang   yang   melariskan   barang
dagangan   dengan   sumpah   palsu,   berbeda   dengan   orang   yang
bersumpah telah memberi harga barang sekian dan sekian, karena ini
khusus bagi yang berdusta dalan masalal jual-beli. Sedangkan yang
sebelumnya  lebih  umum  darinya  sehingga  bisa  dianggap  perkara
tersendiri.

An-Nawawi  bckata,  "Ada  yang  mengatakan  bahwa  makna
`Allah tidak befoicar,a dengin mereka'  adalal dalam kendaan ridha

terhadapnya,   bukan  pembicaraan   yang  menunjukkan  kenurkaan.
Sebagian lagi mengatakan bahwa maksudnya adalah Allah belpaling
dari mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa Allah tidak berbicara
dengan mereka sesuatu yang menggcmbiralran mereka. Lalu sebagian
mengatakan,  Allah  tidak  mengirim  kapada  mereha malaikat  untuk
menyampaikan  salam,  dan  maka   `tidak  melihat  kapada  mereka'
adalah  berpaling  dari  mereka.   Makna  penglihatan-Nya  terhadap
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hanba-hamba-Nya adalah rahmat-Nya serta kasih sayapg-}fyB untck
mereka.  Sedan8kan makna  `tidak meusucikan mereka'  edalch tidck
mensucikan mereka dari dosa-dosa, den ada yang bexpendapat bahwa
artinya adalah tidak memuji mereka.

Sementara  maksud   `pengguna  jalan'   adalah  musafir  yang
butuh pada air.  Tetapi 'dikecualikan  darinya kafir habz- dan aeurfud

yang  terus  menerus  dalarn  kekufuran,  tidak  wajib  memb€:rikan  air
kapada   mereka.   Waktu   Ashar   disebutkan   seeara  khunRE   kadian
kemuliaan  waktu  tersebut,  dimana  para malaikat  malam  dan  siang
serta lairmya berkumpul di waktu itu. Mengenai orang yang bchaiat
dengan   si fat   saperti   itu  mcka  sebab   dia  mendapadran  ancaman
dikarenakan mehipu imam ®eminpin) kaum muslinn. Banangsiapa
senantiasa menipu  imam berarti  dia menipu pula orangrorang yang
ada  dalam  kapeminpinannya.   Sebab  perbuatan  rfu  sangrt  riskan
menimbulkan  fitnah  q[ekacauan),  terutama  bila  pelakmys  ndalal
tokah yang dij ndikan panutan."

AI   Khaththabi   berkata,   "Penyebutan  walmi  Ashar  seeara
khusus adalah untuk menyatckan betapa besamya dosa saat fu Meski
sumpah palsu adalah diharamkan pada setiap walmi. Schab AIlal telal
mengagungkan   urusan   walrfui   tersebut   dengan   menjadikan   pan
malaikat   berkumpul   dan   ia   adalah   waktu   penutt]pan   analan
Sementara   semua   urusan   dinilai   berdasarkan   akhinya.   rmgan
disebutkarmya hukuman yang berat saat itu membut -usin tidak
berani melanggamya. Barangsiapa berani melaku]rm Lenin peda
saat itu maka akan terbiasa pula melakukannya di walrfu-walrfu lain
Ulana   salaf  biasa   bersumpah   sesudah   Achar.   Hal   ira   bahkan
disebutkanjugadalamhadits."

±e±ajaran yaing daT)at diambE

1.         Dalani   hadits   ini   terdapat   ancaman   keras   alas   tindaha
membatalkan    baiat    dan    memberontak    tchadap    imam
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®emimpin), karena perbuatan saped ini bisa memecah belah
persatuan.   Bedtu   pula   menienuhi   baiat   bisa   memelihara
kemaluan,   harta  benda,   dan  menghindirkan  pertunpahan
darah.   Asal   membaiat   imam   ndalch   membaiathya   untuk
beranial     tentang     kebenaran    dan    hukum-hukum     serta
memerintah   yang   makruf  dan   mencegah   yang   mungkar.
Barangsiapa  menjadikan  baiatnya  karena  harta  yang  akan
dibedkan tanpa memperhatikan maksud asalnya sehingga dia
mendapatkan kerugian yang nyata dan masuk dalan ancanan
tadi.  Apa  yang  disebutkan  itu  akan  menimpanya  bila  Allah
tidck menganpuninya.

2.         Dalam hadits ini disebutkan bahwa semua amalan yang tidak
dimaksudkan    untuk   mencari   ridha   Allah   tetapi    untuk
kepentingan  dunia,  maka  amalan  itu  rusck  dan  pelakunya
berdosa.

49. Baint Perenpuan

•i3 g a, j= 'j£, t£ LrG i;, :,3J
Diriwayathan Ibnu Abbas dari Nchi SAW.

i+thi i; :sG a+ i3i `d:Sfr.I i.j5! j!i d;£f
:ul;:  a :+J`3  ii3  ±fa &i  j= ai  jjL;
_,

ijfi;: 'yj ,ijjfjj€ $3 ,ij3',:i Sj ,ifa at i++! `y .Of i; jji.q£

u3 I;4;i: $3 +±±;;i3 i£.*:i a; if;£€ ,Ofa ,jj-fas dyj  ,+s$3i
fe ar,; ir Lfof i;i ,&, i; :=fb:

E|
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&i ::;; fa di,3 ir c=,Li,i ;;i  <3' :;fr fa: €£uli c; Ljj±
I)

.ar,; i; :fij¢f  .i= fe ;ti .0!3 i£:G ;t£ :i aw j! :;€j

7213. Dari Ibnu S]thch, Abu Idris AI ELaulani mengabarkan
kapadaku,  bahwa  dia mendengar Ubadah bin  Ash-Shamit berkata:
Rasulullah SAW berkata kapada kami saat kami berada dalam suatu
":frfils, "Kalian hendaknya membalatku untuk tidak nei'ii[persekutukan
Allah dengan sesuatw, tidak mencuri, tidak berzira, tidrk membunuh
anak-anakka:rm,tidakmendatangkanked:ustaanyclngkanubuat-buat
di   antara  tangan-tangan   dan   kaki~kaki  kamu,   tidak  bermaksiat
kepadaku delan perkara yc[ng mckrrf Barangsiapa menepo[tinya di
antara   ka:rm   maka  pahalanya   mekyadi   tc[nggungan   Allah,   dan
barangsiapa melanggar sesuatu drri itu, jika diberi hith»rart di dunia
maka itu adalch ha:farat baginya, dan barangsiapa melanggar sesuatu
dart itu dan Allah meutxpinya, maka urusannya diserchkan kapada
Allah.    Jika    mow    Dia    menghakumnycL    dan    jika    mow    Dia
memaofkannya.'.

a;L;.J ij # &i jfa !jfi '06~ :Od'j a= &i dej ifa5G 'if
E`

i: .i:|£ i;i  :Od'j  .(ifa au *j*£ i)  :,a.~yi 9,ji± fsizjoi+ ;\=3i
_,                                                                                                                  ,

•,i±!=:i :i+, i! ,;iJ;, i;J iiJ # a, jfa a, JJLJ
'.,,

7214.   Dari   disyah  RA,   dia  berkata,   `Nabi   SAW   biasa
membaiat   perempuan   dengan   perkataan   berdasarkan   ayat   ini,
`Janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan AIlah.. "  Aisrych

berkata,  `Rasulullah SAW tidck pemah menyelituh tangan seorang
perempuan pun keeuali perunpuan yang dinilikinya."
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dy  oei>   :€Lfe  f± i3 3S &i jfa €j£I fiju: .d'j :ife
:.d'j; 6ij £ :i;i ,±£s <*ai ¢ i`;fa`3 .tie &`
cj3 I:i  ,o|==i; +: <i£±, :}i;; a+I;  f +;jii Oof Lj

:* L±i is£Si jf ;L# :i;` :£ di i£,i  <£ino, i{,j

;,I i;

7215.   Dari   Ummu   Athiyyah,   dia  berkata,   "Ketika  kami
membaiat Nabi  SAW beliau membacakan ayat,  `A4lereha  fl.daft ¢ha#
mempersekutuhan sesuatupun dengan Allah ' kapzrdalRA, dan mehaalLg
kani  meratap.  Maka  seorang  perempuan  di  antara  kani  menarik
tangarmya  lalu  berkata,  `Fulanch .telch  membahatiakanku  den  aku
ingin membalasnya'. Beliau kemudian tidak mengatakan sesuatu, lalu

perempuan itu pulang. Kenudian tidak ada seorang perempuan pun
yang memenuhi baiat itu kecuali Ummu Sulain dan Ummu AI Ala`,
serta  anak  perempuan  Abu   Sabrah,   istrinya  Mu'adz   atau   anak
perempuan Abu Sabrah dan istrinya Mu' adz.

Eberanan Hadits:
Dalann  bab  ini  Imani  Bulchari  menyedutkan  empat  hadits,

yaltur

Pchfonia;   hadits   lbnu   Abbas   yang   diriwayatlran   secaraara
mu,allaq.

olg  S`, '.(i)  (Diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abbas).  Sedsan=al€;arL

yang  dia  maksudkan  adalah  pembahasan  tentarLg  dua .Hari  Raya
melalui jalur AI IIasan bin Muslim,  dari  Thawus,  dari  Ibnu Abbas

yang owalnya disehaflfan, ':SS\  t=f=+SS (Aku  turut melaksanahan ldul

Fzmdandidalarmyadisebutkap`j#J&ii=.3g;i>&1j=p:Pl±;;
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ii; #i ¢i i:) :Jdi ]fu; ii£ ;uti ;G cg- }{E:Lg Jji ?: tgj±, u+;; ar £'!

Ou,i cia ir*i :q± ij cgr 'j6 +: aJ.~vi (€i:a.i€T ciq3*.I j;G .prabz. ffl;

kelunr  seakan-akan  alca  melthat  kepedanya  keti:ka  dirfuk  dengql
tangannya,  kem:ndirm  bdiou  datang  berjalan  di  sela-seha  i'nereka
hingga beliou sampal pads ka:un perempuan dan. bersana:i'Tya Bihil.
Beliou bersabda,  "Hal Nalii, apabila datang perenqum-pare:rrlpiLa]'L
berinan  kepadanu  untulc  mengadakan  janji  setia  .... "  Kendjan
beliou bersabda setelah selesal membaca ayat itu, "Kalian di ams hal
itu.")

iFed«q  hadits  Ubadah  bin  Ash-Shamit  tentang  pembaiatan
mereka terhadap Nabi SAW saperti terdapat dalan ayat. Pembicaraan
tentang ini sudan dipaparkan pada pembahasan tentang simpah. Pada
sebagian jalumya dari Ubadah, dia berkata:   al j> al 'JJ13 `±> ifi

d;}`  q3  8+`  ¢3  fe  ate  2}jhf  i  6i  .`iEi  ja  i£'i  ar  iL3  S>
JRasulull;h  SALW  meniin;I janji  drri  ka;i  sebagaimar:a halnya
beliou    mengambil    janji    dart    perempuam,    agar    ktlm;i    tidak
mempersekutukan  sesuatw  dengan  Allah,  tidak  mencwi,  dan  tidck
berez.#a). haam Muslin meriwayatkannya dari jalur AI Asy'ats Ach-
Shan'ani,  dari  Ubadah.  Jalur  inilah  yang  diisyaratlran  oleh  Iiinn
Bukharipadajudulbab.

Ibnu AI Manayyar berkata, `Dia memasukkan hadits Ubndal
dalam  judul  bab  pembaiatan  perempuan  karena  yang  diserfutkan
dalan AI Qur`an bedrenaan dcngan perempuan. Sehingga pembaiatan
itu dikenal untuk perempuan lalu diguriakan untuk kaum faki-lalri."

]Fefr.gq hadits Aisyah RA,   a;€J ill ±i> £1 j> &1 ]J13 66'

(ke  ±`., 'S* '¥)  ..-e±tN5 \  gfa,  fs^so`.,''*Cli  (Rasulullah  inw perrah
membaiat   perempuan   dengan   perkataan   berdasarkan   ayat   ivi,
``Janganlch   mereka   mempersekutukan   sesuatu   dengar.   ALllah..')

Demikian     yang     dia     sebutkan     secara    ringkas.     AI     Bazzar
meriwayatkamya melalui Abdurrazzaq dengan sand hadits saperti di
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bab ini hingga Aisyal RA, dia berkata,  ii±3 J!l g`+ i¥ t± iipj tJ;G

iii\€;1>i£6*3£i>a`j*&i]3i3a;S'-`i;:;*rfe`i±ii{,A3#¢:
e ?I S {i'rjji q=i or:€: :kjzLi ¢' tjrii t;g fai) j> GdJ :±:>S td;}' i
I;;  ;is  :u'6  lii  j>  .V!  3&+:  (Faffrz.maA  bz-#ft.  UfbaA  -y¢fuz.  Jb»«

Rabi'ah bin Abdu Syams saudara perempuan Hindun bi,nti Utbah-
datang  berbalat  kepada  Rasulullch  SAW,  maha  bdiou  mengambil

pdyanjian    atasTrya    agar    tidak    berzina.    Fathimah    kemudian
meletalckan   tangannya   di   atas   kepalanya   karena   maha.   Aisych
kemudian  ber:kata  kepadarrya,   ``Balatlah  wahai  perempuan,   demi
Allah, kand tidck membalatnya kecuali alas dasar ini. " Dia berhata,
``Bathichkaloubegitu.'`

Pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini telch disebuthan
dalam tafsir surah AI Mumtahanah. Pada bagian awal hadits di tempat
itu terdapat tambahan selaln tanbahan yang disebutkan di tempat ini.

\az}:± ii}! S! ii}! 'ji: +ill & &i jt 4` jjL3 *: :i; e3 u'6

(ALisyah berkata,  "Tangan Rasulullah  SAW tidak permch menyentuh
tangan  seorang perempran  kecuali perempuan yang  dinilikinya. ")
Bagian   ini   disebutkan   seeara   terpisch   oleh   An-Nasa`i   melalui
Muhammad bin Yahya, dari Abdurrazzaq, dengan sa!7fad saperti hadits
di atas dengan redaksi, ii+I *J :J63 :,i e iSl' (4fa» fetopz. be/I.a" fz.daA

menyentuh tangan seorang perempuan sama sehal.D. Demikian pula,
dinukil  secara  tersendiri  oleh  inam  Malik  dari  Az-Zuhri  dengan
redaksi,  lie \a;i> isiz .Of .V! tLi :i+I g±: aL3 £i> &1 j£ &1 'JJ13 :r; a

EJ£+:  rfe  ¢;I   :`J6  i:£>6  \a;i>  i>i  (Ras«/"/haA  iL4W fz.da* permaA

menyenlwh tangan perempuan sama sekali, keouali bila beliou hendak
mengambil  jartyi  atas   seorang  perempuan,   maka  apabila  beliou
hendak mengambil janji  dan  perempuan  itu  membertkan jartyinya,
maka beliou bersabda,  "Pergilah,  aha telah menbaiatmu. '` H;edjlts
ini diriwayatkan oleh ham Muslin.
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inam An-Nawawi berkata, `Tengecualian di sini disebutkan
I.sfis»a     mzz»gafAz.'     ®engecualian    terputus).     Sehingga    kalimat
selen8kapnya   adalah,   beliau   tidak   menyentuh   tangan   seorang

perempunn  sama  sekari.  Akan  tetapi  beliau  mengambil  baiat  dari
mereka. Kemudian beliau bersabda kapada perenpuan itiL "Pergilin,
sungguh aku telah membaiatmu. Apa yang dikatakan ini ditegaskan
langsung dalam riwayat lain maka mesti dij adikan pegangan."

Saya (Ibnu Hajar) telah menyebutkan dalam tafsir surah AI
Mumtahanah   orangrorang   yang  menyelisihi   apa   yang   dikatakan
Aisyah  RA,  tentang  penbaiatan  Nat)i  SAW  terhadap  perempuan
hanya dengan kata-kata, dan apa yang disebutkan bahwa beliau dalani
membaiat mereka dengan menggunakan perantara, sehingga tak perlu
diulangi  kenbali,  dan menggoyahkan  apa  yang  inam  An-Nawawi
katakan.

Dari  pedratann  Ummu  Athiyah  dalam  hadits   sesudahnya,
` scorang percmpuan menarik tangannya', bahwa baiat perempuan juga

dilakukan dengan tangan, sehingga ia menyelisihi nukilan dari Aisyal
berkenaan  dengan  pcmbatasan  itu.  Tetapi  ini  bisa  dijawab  baliwa
ketika  itu  ada  penghalang,  merujuk  pada  apa  yang  disebutkan.
Mun9]in juga perenpuan-perempuan membch isyarat dengan tangan
mereka  saat befoaiat tanpa bersentuhan tangan  dengan Nabi  SAW.
Ishaq  bin  Rahawalh  meriwayatkin  dengan sa»ad  yang  Aas&#  dari
Asma`bintiYazidseearamazys.',£`=dtet;fqtji;tg#nggrAa[ha#.da*

berjabattangandenganperempuan).

Dalam    hadits    ini    terdapat    pelajaran    bahwa   perkataan
perempuan  yang  bukan  mahram  boleh  didengar,  suara  perempuan
bukanlah aurat, dan larangan menyentuh `kulit perempuan yang bukan
mahram jika tidak kondisi darurat yang mencharuskan hal itu.

iKee7»paf,  hadits  Ummu  Athiysh  yang  diriwayatkan  melalui
Musaddad,  dari  Abdul  Warits,  dari  Ayyub,  dari  Hafshah.  Ayyub
adalch As-Sikhtiyani.
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ffJa/shaAJ.    Dia   adalah   binti    Sirin,    saudara   perempuan
Muhammad.  `Samzd   hadits   ini   semuanya   berasal   dari   Bashrah.
Penjelasan   hadits   Ummu   Athiyin   ihi   sudch   dipaparkan   pada

pembahasan tentang pengurusan jenazah secara len8kap. Di dalamnya
disebutkan nana-nana perempuan  yang dimaksudkan  dalam hadits
ini.   Sedan8kan  penjelasan  berkenaan  dengan  perkataarmya,   `telch
membahariakanku'    sudah    dipaparkan    dalan    tafsir    surah    AI
Muntahanal.

50. Orang yang Membatalkan Baiat

:+idy.*:i8S}i*J&16ja:GJfu¢!ab`ji:±G;}.?®1®®!>:jiL€3'j3

ifi ¥i;;i &i ±i> ifeG a j3i #3 ri` j> ::i::±£ fu¢¢ 'l:i:;`
.(depe

Firm:an   A":alL,   "Bahwa   orangsorang   yang   bdyakyi   setia
kepade  kamu  sesungguhaya  mereka  bdydyi  setia  kepada  Allah.
Tangan Allah di atas tangan meTeka, maha barangsiapa melanggar
janjinya  viscaya  akibat  dia  melanggar janjinya  itu  akan  menimpa
dirinya  sendiTi,  dan  barangsiapa  menepati jalyinya  kepada  ALllah,
mcha j4JJch chcm memberl.paha/4 ya!ng besar. " (Qs. AI Fath [48]: 10)

u£=  `jS®6,

;L1  :`J6 ,}e, '1±+ J,J<:1j', J; *=: #
i=J6 .fir¥i j; Oil.i: :Jrfe i3 #

i:,-}=j',  :JC  jJ  lit;  `g!T8  .Ji3i ,J\:;  `Ji==
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7216. Dari Muhammad bin AI Minkadir, aku mendengar Jabir
berkata,   "Seorang  Arab  badui  datang  menemui  Nabi   SAW  lalu
berkata,  `Baiatlah  aku  di  atas  Islam'.  Maka beliau membaiatnya  di
atas Islam. Kemudian Arab badui itu datang kapada beliau keesokan
harinya dalain keadaan demam dan berkata, `Batalkan baiatku'. Tapi
Nabi  SAW tidak mau. Ketika telah pergi maka Nabi SAW bersaba,
`Madindh  saperti  ubupan  (tung'lca)  pandai  best,  ia  menghilangkan

yangburaknya,danmengktlapkanyangbalk'."

Keterangan Hadits :

(Bab   orang  yang  membatalkan  baiat).  Dad,am  rivayat  AI
Kasymihani   disebutkan   dengan  redaksi,   `fBaiatnya",   yakni   diberi
tanbahankata ganti.      .

j'us  dill  J63  r4//flfa  fcz'a!fa  beperma#/.  Dalam  riwayat  selain

A:haDzaldisebutkan,Jtt'ti.S)(DanfirmanAllahta'ala).

fiit  atl  bjfatiJ  fu`!  `±lj.i;±€'  £¢}l.I  5!  @¢fawo  or¢#g-ora#g );a#g

bdycdyi  sctia  kepada  kanou,   sesungguhnya  mereka  berjanji  setia

fepczda -4J/aft  ...  q};af/. Dia mengutip dalan riwayat Abu Dzar hingga
fr:rT[IarL A]:]ch, A~k  j3 ':=k. I=±S QJ:iscaya akibat dia melanggar jartyi

rfu aha#  me7€I.mar dz.rz.#}/a[ Sendz.r/,  lalu dia berkata,  `Hingga firman-
"yaL, i.ys  (fil  *,.i:.i  (Maka Allah akan memberinya pahala yang

bes¢rJ.    Sementara   dalam   riwayat   Karimah   ayat   ini   disebutkan
seluruhnya.

haan Bulchari menychutiran hadits Jatir tentang kisah Arat
brdui yang telah disitir pada bab membaiat Arab badui.  Sehubungan
dengan ancaman membatalkan baiat disebutlran hadits Ibnu Umar,   a

dq°t @' ¢rri±' #' .9!jii3 iri g ufo k3 e€' iti * iiii igiv pet tan
tidak mengetahui Jchianat yang lebih besar dari orang yang membalat
laki-laki atas balat Allah dan Rasul-Nya, kendian dia mengobarkan
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apz.  pepertz7zgzz#   meha4ra»ngAqj.   IIadis  ini  sudah  disebutkan  pada
barian akhir penibahasan fithah. IIadits serxpa juga disebutkan secara
mazrtyJ dengan redaksi,  i:gf ai;  tJ'J  ifrl  gr'  \a±<;`  ?'  ii;i  g£;i  *

a}arangstapa memberikan bdiat kermLdian membatalkannya hisccrya
dia  akan  berterm  ALIIah  dan  tidck  ado  bersamqu;ia  sunpahnya).
Hadits ini diriwayalkan olch Ath-Thini melalul saner yang/.a)ow.d.

Masih bekenaan dengan hal in dischutkan juga hadits Abu
Hurairah yang diriwayadrm secan paqzys.',    :?fro: Jf  §!  :3\:i  :;A:aJl
-thel^'::±r)irfu.tyu.;=n(Shalatadchhpaebusdesakecunlitigamacan

dosa.. syirik kepach AIlah, dan membatalkan balat), \aln di ddrarm:ya,
disebutlran penafsiran membatanrm baiaL  a±Jif a: =l:i;;  S\;3  ¢;?i;€  bi

¢Engkou   memberikan   balatml   kapada   seseorang   lalu   engkou
7»eme7itng7.nytz). Hadits ini diriwayadrm olch inain Ahmad.

51. MeninjlL DCDgganti

;pJ :I.35L£ .J'l: :-JL; ,+i== :; ;Jt±', ==,:., ,+=:., J?, |i;
EI

ui3 'Odr }' ,4i; :ii3 # ai i; ai Jji; 'jis; .;iii3i3 i=
rJ

i£
&'

€iffy`c,z! &13 ;\=!<:i3  :iiIrjIr; .d'ri; .qu' j;.jij ib' :ri±fj ¢d

.±ja,33f uz:i L* fty±, ;±T ,tjgiv, a,; ,o6~ ,,i u3:; S+f£
-t,3Ji ;i- ,1==; ir, ;1iJ,i Ui i; :i3 # a, j= Sj£,
.'ejifj.I ji;; )i '®ji;fa.I ]jf£ .ef 1€;;8 ,4i:i3 ,±;J g!f j! :L

HH

Ji 'Ji

.`Oj53ioiifeaia;ji.6j±3i.igafu:j&ic;i:::i;fr:

7217.  Dari  Yalya bin Sa'id, alni mendengar AI  Qasim bin
Mulanmnd bedrata: Aisyal RA beddy "Aduh salritnya kapalaku."
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Maka   Rasulullah   SAW   bersabda,    "Jfw   /f&*   meng¢pa!   bagz."wJ
sekiranya terjadi dan a:ku masth hidxp, aku clan menohon ampunan
zt»fztfroef do» z»endoaha»z„q. " Aisyah belkata, "Alangkah celakanya,
demi Allah, sungguh aku mengira engkau menSnginkan kematianku,
kalau itu teriadi maka en8kau di alchir harinu akan bersanding dengan
sebagian istri-istrimu." Nati SAW bersabda,  "Bchfaa» czfu,  a/a#ghaA
sakitnya kepalchL sungguh aku bertekad -ton berkeinginan- utuk
menglrfus kapade AIu Bckar dan anaknya, aku nerr.irat janji agar
tidak berkata  orang:orang yang ingin  berka:to  dan tidak berharap
ora»g-o7ung ytz»g  I.»gr.»  berftartzp. " Kemudian  aku berkata,  "Allah
tidak mau dan orangorang mulrmin menolak atau Allah menolak dan
orangrorang mulmin tidak mau."

:Jj g:j!=i;= fyi :;==], Ji3 :,Jj i= a, ,g£J = t,, a" # J=
~4i€ fa: 04i!i .j!3 ,+i jti j± = a ; 'iriii ife LiELf .J!

:]fa; .# i}36 .i3 9S &i i; ai JjL; j± £ £ a
i#=;-rf i cSj£ Sj I i jrir q} t,*` df tj.;33 f+*iJ `*i;

.gig
7218. Dan Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Umar pemah

ditanya,  `Tidakkal  en8lrau  menunjuk  pengganti?'  Dia  menjawab,
`Jika aku menunjuk pengganti maka sungguh hal itu telah dilakukan

oleh   orang   lebih   baik   dariku,   yaitu   Abu   Bakar.   Apabila   aku
membiarkan (tidak menunjuk) maka sunggch hal itu telah dilakukan
oleh orang yang lebih baik dariku,  yaltu Rasulullah SAW'.  Mereka
kemudian menuji  sikapnya.  Setelah itu  dia berkata,  `Berharap  dan
cemas. Aku inSn sekiranya aku selamat darinya tanpa apa-apa. Tidak
beruntung  dan  tidck  |]ula  ruri.  Aku  tidak  memikulnya  hidup  dan
mati,.„
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7219.   Dari   Az-Zuhri,   Anas  bin  Malik  RA  mengabarkan
kapadaku, bahwa dia mendengar khutbah Umar yang terakhir ketika
duduk di atas minbar, dan itu teriadi keesokan harinya setelah Nabi
SAW  wafat.   Dia  bersyahadat  senientara  Abu  Bakar  dram  tidak
berbicara  apa-apa.  Dia belkata,  `Tadinya,  aku  berharap  Rasulullah
SAW hidup  hingga berada di belakang kita ~maksudnya menjadi
yang teralchir di antara mereka wafat-, dan oleh karena Muhammad
SAW  telah wafat,  malra sungguh Allah telah menjadikan  di  antara
kanu  cahaya  yang  kanu  jadikan  petunjuk,  dimana  Allah  telah
menunjuki Muhammad SAW dengannya. Sungguh Abu Bakar sahabat
Rasulullah SAW 6rang kedun di antara dua orang. Dia adalah orang

paling utama di antara kaun muslinin terhadap urusan-unsan kanu.
Maka berdirilah kamu dan baiatlah dia." Satu kelompok dari mereka
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pun   membaiatnya   sebelum   itu   di   Saqifal   bani   Sa'idah,   dri
pembaiatan secara umum teljadi di atas minbar.

Az-Zuhri berkata: Dari Anas bin Malilb aku mendengar Umar
berkata kapada Abu Bakar pada hari itu, `Nalklah ke mimbar." Dia
terus mendesaknya hingga Abu Bakar naik minbar. Lalu dia dibaiat
oleh kaum muslimin secara umum.

& &i ui, ¢ji 51-rf :'Jj ,4±;i if r±: #: ;; p; ,Ji=: if
{,a, ]jL; I: :.d'j ,£'! ±}€ ;i 6}g fof d! a:rfe :i;I i3

¢-¥= I, Oe; :Jj  `tJ*O,
JI

JJ-J'- ¢gJ <'d.?i H'3 t= °o! 'cjf;i
•,i; ui ds:5

7220. Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'in, dari bapaknya,
dia  berkata,  "Seorang  perenpuan  datang  kapada  Nat)i  SAW  dan
berbicara    dengarmya    dalam    suatu    urusan,    lalu    Nabi    SAW
mcmerintahkannya untuk kenbali kapadanya. Perernpuan itu berkata,
`Wahai  Rasulullah,  bagaimana pendapathu  apabila  aku  datang  dan

tidak mendapatinu uteakan-akan maksudnya telch wafat-`. Beliau
basalbda,  `Jika  engkou tidck mendapatiha mcka  datanglch kapach
AbuBahar'.''

a
E=

•,4!

};}, ,+Lfosf 6j:=;€ :ifiif rii, ]j as &i 'g>; i; d;i if
ii`jJf;I;fde,>ca.i3ii3#&iutp£`ii±i&i6,!T-,,

7221.   Dari   Abu   Bakar   RA,   dia  berkata   kapada   utusan
Buzakhah,    "Kalian    mengikuti    ekor-ekor    unta    hingga    Allah
memperlihatkan khalifah nal]i-Nya SAW dan kanm Muliajirin suatu
urusan yang mereka memberi maaf atas kamu dengan hal itu."
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Keterangan Hadife:

Cab menrtygiv pe7zggrgiv). Maksudnya, seorang khalifin saat
akan   meninggal  nrenxpjuk  lthalifah   sesudahnya,   atau   menunjuk
beberapa orang calon untck dipilih.

Dalan bab ini inan Bukhari menychutlran lima hadits, yaitu:

Pdrtry hadits Algiv
+:£:. c#: La£ :i @a[ri- Hridy^cz bin Sa'id/. Dia adalali AI Anshari.

Para  pchwayat famnd riwayat  ini  senuanya  berasal  dari  Madinah.
Sudah disebutkan terdahulu hal-hal berkaitan dengan sa7ead-nya pada

pembahasan  tentang  ]rafrot  saldt.  Sedan9kan  pelajarannya  sudah
banyak dischudfan di tapat itu.

JSS  (:AklL kendian  membuat  perjartyian). M;ak:sndn:ys,  alou

menetapkan  orapg  ]mg  alran  menegang  urusan  sesudahku.  hilah
yang dipahami olch hian Bulthari schingga dia schutkan dalam judul
bah. Mestri schenam3ra lrata al cid ¢apji) memilild makna yang lebih
hias. Akan tetapi dischldm dalam riwayat Urwah dari Aisyah dengan
redaksi,.y!6j±31.rjiinrfefTjJ6ijk`tg'i7jij>?cifrj,4Qidq£Si

}i VS  a'anggilha untukku bapakmu dan soudararm, hingga aku
menulis surat... Ialu bdiau berhata di bagian ckhirnya,  "Allah dan
orang-orang mLkmin tidck rna:u keouali ALbu Bakar. ")

Dalan riwaput hnan Muslim disebutkan,   lrji jzi ti d q£3l

jz{' Ei 3! aj±p.rfj th rfe :;a gg 3i 3Gi i,i  tT9' ¢Ow88z.Aha„
unfukku  Abu  Bchar,  .at\Ik  aklL  tuliskan  surat,  sesungguhnya  aku
khowatir  ada  orangaran;g  yang  berharap.  sementara  Allah  dan
orang-orang m\Lkmin tidak mau kecuali Abu Bahar). Da,ham rivayat
AI BarRT dischutin ii v!,i j> :pr3l :j±S=j bi Jn ;ai t#/haA femprf

berlind:ung. sdkiran]ra manusia berselisth teTttang Abu Baker).
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Semua ini menunjukkan bahwa yang dinaksud adalah masalah
khilafah.   AI   Muhallab   tanpak   berlebihan   hingga   berkata,   "Ini
merupakan  dalil  yang  memutuskan  tentang  khilatch  Abu  Bakar."
Namun yang men8herankan, sesudah itu dia menegaskan, bahwa Nabi
SAW ,tidak menunjuk pengganti sesudahnya.

IFedzlq hadits Mhhammad bin Umar.

•pe± 'YA ':f ty,'.Jg  (Umar perrlah ditarrya, "Tidaidcch engkou

menzm/-rd pe»ggzz»fz.?"/  Dalam  riwayat Muslin  dari  Abu  Usamah,
dariHisyanbinUrwah,daribapaknya,darilbnuUmar,££¢,itJ:j=>
•Lap^  -.rfe  JC;;A  (Aku  hadir  di  sisi bapakku  ket{ka  dia  ditikam.

Mereka     her:kata     kepadanya,      ``Turl:juklch     penggand.')     TyTaL
menyebutkan dari jalur lain bahwa yang belkata saperti  itu  adalah
Ibnu Umar, periwayat hadits ini. Dia meriwayatkannya melalui jalur
Salin bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya,  3i trfei :3' tj6 i:a:i 5i

ar,i j iiffi bi 'l=£i*i :J6 ?+};1=+ ± 2}€i (Bchwa Ha/sftaA berhaJ¢

kepadanya,  "Apchch  engha;AI taha bahwa bapakrm tidak menunjuk
pengganti? " rna berkata, "A:ku kemndiam bersumpch untwk berbicara
de7zgr»nyro drfa7» Aa/ z.fzf. ') Lalu disebutkan kisah selengkapnya dan
di dalamnya disebutkan bahwa dia berkata kapada Umar,   C:JJ` 66 J'

fai 5ral i£Gj  .8> ij 6i `-.i}' ¢}-i 9;€ #' f ¢lJ (Sefafronya
engkou   memiliki   penggembala   kambing   kemudian   dia   datang
kapndamu   dan   men:inggalkan   kq[mbing:kambing,   maka   sunggwh
enghaL menganggap penggembala tw telch menyia-nyiakan kanbing-
hambing  tersebut,  maka  memelthara  manusia  lebih  sulit  lag[ty. Di
dalarmya terdapat perkataan Umar menjawch hal itu, isJ; ±Z*;i al

¢Sesungguh:nya AIlah dean memelthara agamanydy.

g`!  :+±=-i  b!    ryz.fa  afu  men«pjztz pengga»"  ../.  Dalam
rivaput Satin disebu'tkan,   3P  .ij};=1£ P' il  J*6 a¢ :j};`=i 'V  b!
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ji,&`'j*).fibi.v!jiealiS:&1i¥`j6t`Ljiin`.rijf?I:i.ofligri
iji3i:G[i+3ifeai:j±&;j*jOj*£p'ijit:±iijff'b:i3frj9S&'

ys±=|  '±  {Jiha  aku  tidak  menunjuk  pengganti  maha  sunggwh
Rasulullah  SAW tidak merunjuk penggaati.  Apabila  aku  menunjuk

pengganti  maha  sungguh  Abu  Bahar  telch  menukyuk  pengganti."
Abdullch   berhata,   "Demi   Allah,   sxpggwh   ketika   dia   menyebut
Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maha cku taha dia tidak bermaksud
menyctarahan Rasulullah SAW dengan seorang pun, dan aku taha dia
tidak akan menukyuk pengganti. '`

Ibnu Abi Sa'ed meriwayatkan dari Abdullch bin Ubaidillch -
aku kira dia adalah Ibnu Umair-, dia berkata, "Orang-orang berkata
kepada   Umar,   `Tidakkah   engkau   membuatkan   perjanjian?'   Dia
menjawab, `Manakah yang harus aku ambil? Sungguh tanpak bagiku
melakukan dan meninggalkan' ."

Dari   siri   maka   tampak   kemusykilan   bagi   Umar   antara
menunjuk  seorang  pengganti  atan  tidak.  Nanun  kemusykilan  ini
hilang karena dalil tentang tidak menunjuk pengganti sangat j elas dari

perbuatan  Nabi  SAW.  Sementara  dalil  untuk  menunjuk  pengganti
diambil dari keinginan kuat beliau saperti yang diriwayatkan Aisyah

pada hadits terdahulu., Sementara Nat)i SAW tidak bertekad kecuali
kepada  perbuntan  yang  diperbolehkan.  Seakan-akan  Umar  berkata,
"Apabila aku menunjuk pengganti maka Nabi  SAW telch bertekad

untck menunjuk pengganti, dan ini menunjukkan bolehnya hal itu, dan
bila  aku  tidak  menunjuk  pengganti,  beliau  juga  tidck  menunjuk
pengganti,  dan ini juga menunjukkan bolehnya hal itu."  Setelah itu
Abu  Bakar  memchami  dari  teked  beliau  tentang  bolehnya  hal  itu
sehingga   beliau   melakukannya,   dan   umat   pun   sepakat   untuk
menerimanya.  Demikian pendapat yang dikemukakan  oleh  Ibnu AI
Manayyar.

Saya  (Ibnu Hajar) katakan,  yang tampak bahwa Umar lebih
cenderung untuk tidak menunjuk pengganti, karena inilah yang benar-
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benar  diprakte]ckan beliau,  berbeda  dengan  tekadnya.  Hal  ini  sama
saperti  tekad beliau mengeljakan haji  fzzmaffzt ' thaji  disertai umrah)
sementera yang dipraktekkannya adalah haji zrty8d qaji tunggal).

•`±(;) .CT?() ..'Jrd  $3 rfiif e quereka kenudian merl!dyinya. Dia

be7ihafa,    "Berfoarap   da"   cemas. ''/   Ibnu   Baththal   berkata,   `Thi
memiliki   dua   kemungkinan.    Salah   satunya,   orang-orang   yang
memujinya mun9kin berharap akan bagusnya pendapathi dalam hal
ini dan mendukungku, atau khawatir menampakkan apa yang dalam
hatinya tentang ketidaksukaan terhadap hal tersebut. Atau ma]manya,
men9harap apa yang ada pedaku dan takut dariku, atau manusia ada

yang   menginginkan   khilafah   dan   ada   yang   khawatir.   Bila  aku
mengangkat  orang  yang  menginginkan  maka  aku  khawatir  tidak
dibantu   oleh   Allah.   Tetapi   bila   aku   mengan8kat   orang   yang
mencemaskannya      maka      aku      khawatir      pula      dia      tidak
melaksanakarmya."

Kemudian AI Qadhi menyebutkan pandangan lain, `Keduanya
adalah si fat Umar, yakni dia bcharap apa yang ada di sisi Allah, dan
khawatir akan siksaan-Nya. Aku tidak akan bexpegang kapada pujian
kanu dan itu menyibukkanku daripada perhatian menunjuk pengganti
atas kanu."

S± t;$1  Stij tj3i) (Akli berharap  sekiranya chi bisa lohos
drrz.ny¢).Maksudnya,darikhilafch\.

j\ir /roA ado apaTapa). Maksudnya, terhindrr dari keburu]ran

dan  kebaikannya.  Hal  ini  telah  dia  tafsirkan  dalam  hadits  dengan

pedsatann,®;j±'Y)&'V(TidakuntungdantidckpularugiD.Penyatw
serupa  dengan  ini  telah  disebutkan  dalam  perkataan  Umar,  ketika
menj elaskan  keutamann-keutamaarmya,  ketika  dia  mempertanyckan
Abu  Musa  tentang  apa  yang  mereka  lakukan  sesudah  Nalbi  SAW.
Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, .\2<il  \€} J> ii }' tJ3?3I`

CAha berharap sekiranya bagian:kli darinya tidak ada apa-apdy.
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\g;;)  `&  14)==S '\  (Aku  tidck  memikulnya  hidup  dan  mati).

Dalam riwayat Abu Usanah disebutkan,  €3  G  *£i  :+i*j'i  rxha

menanggung urusan  kalian  hidup  dan mati?) Tri a!ddrth patanyaAIL
dalan konteks pengin8karan yang kata tanyanya tidak disebutkan. Di
sini   Umar   telah   menjelaskan   alasarmya   untuk   tidak   menunjuk

pengganti. Akan tetapi ketika dia mempertimban9kan perkataan Ibnu
Umar yang memberi permisalan kanbing den penggembalanya, mcka
Umar    men8khususkan    urusan    itu    kapada    enam    orang,    1alu
memerintahkan mereka agar memilih salah satu di antara mereka. Dia
sebenamya menunjuk keenan orang itu karena pada diri mereka ada
dua hal,  yaitu peserta perang Badar,  dan Nabi  SAW  wafat  dalam
keadaan ridha terhadap  mereka.  Perkara kedua ini telch disebutkan
dengan tegas dalam hadits kedua terdahulu pada pembahasan tentang
keutanaan Utsman.

Sedangpran mengenai perkara pertana diriwayatkan oleh Ibnu
Salad  dari  jalur  Abdurrahman  bin  Abza,  drri  Umar,  dia  berkata,
`Urusan ini pada peseria perang Badar selama tersisa di antara mereka

satu orang, kemudian pada peserta perang Uhud, kemudian pada yang
ini.    Tidck    ada   hak   padanya   bagi    orang-orang    yang    diberi
pengampunan dan tidak pula yang masuk Islam saat pembebasan kota
Makkah." Ini menlpakan pandangannya yang memperhatikan orang
lebih utana dalam menegang khilafch.

Ibnu Baththal berkata, "Sesungguhnya Umar menempuh j. alan
tengah dalam urusan ini karena khawatir timbul fitnah.  Dia melihat
bahwa   menunjuk   pengganti   lebih   menentramkan   urusan   kaum
musliin. 01eh karena it`L dia menyerahkan urusan tersebut kapada
enan orang agar tidak meninggalkan keteladanan terhadap Nabi SAW
dan Abu Bakar.  Dia pun menganbil  sebadan dari perbuatan Nabi
SAW,  yaitu  tidak menentukan  secara  pasti,  dan  sebagian  lagi  dari

perbuntan Abu Bakar., yaitu menyquhkan urusan kapada enan orang,
meski tidik menentukan secara tegas salah seorang mereka."
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Dia  berkata  pula,   `Dalan  kisal  ini   terdapat   dalil   yang
membolehkan inam untuk menunjuk orang lain sesudahnya. Hal itu
berdasarkan kesepakatan  sahabat  dan orang-orang bersama mereka,
untuk melakukan ketetapan Abu Bckar menunjuk Umar. Begitu pula
mereka tidak bersehsih dalam menerima ketetapan Umar menunjuk
enanl orang. Ini mirip dengan wasiat sescorang kapada analmya agar

pandangarmya  terhadap  apa yang bemaslahat  lebih  sempuma  dari
yang lain, maka denihian pula halnya ham. Di sini terdapat bantahan
bagi yang menetapkan -saperti Ath-Thabari dan sebelumnya Bakar
anak  dari  saudara  perempuan  Abut  Wahid,  1alu  sesudahnya  Ibnu
Hazm-  bahwa  Nabi  SAW  telah  menunjuk  Abu  Bakar  sebagai
khalifch sesudahnya. "

Lebih jauh dia berkata, "Letak bantahan itu adalah penegasan
Umar bahwa Nabi  SAW tidak menunjuk pengganti.  Hanya mereka
yang   tidak   sapendapat   bcapegang   kapada   kesepakatan   manusia
menyebut Abu Bckar sebagai khalifch Rasulullah SAW. Ath-Thabari
berdalil pula dengan apa yang dia riwayatkan dengan s¢«ad sAaAz.fe
melalui jalur Ismail bin Khalid, dari Qais bin Abi Hazin,   :ii i:Jj3

*3 9S &'  j±  &`  J*3 3i:±3i!, 15i*l  :J3i{i3 ch®l :r!±± (4fu meJz.fr"
Umarmenyuruh:a;usiadudrkdanberkata,"Dengarhanlahkhalifeh
Rasulullah SAW. ')

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seripa dengannya perkataan Abu
Bakar  yang  disebutkan  pada  hadits  kelima,  gL`  i2;};i  &`  €j!;  £

(Hingga Allah metihat khalifah nabi-Nydy. Terfupi di:twggrof\ bchlIvaL
bisa saja redaksi bisa terdiri dari obyek dan pelaku sehingga tidck ada
dalil padanya. Tetapi yang menguatkan keberadaannya sebagal pelaku
adalah perkataan Umar bahwa Nabi SAW tidak menunjuk pengganti
sefta persetujuan  Ibnu  Umar  atasnya  dalam  hal  itu.  Atas  dasar  ini
maka makna `khalifch Rasulullah SAW' adalah yang ditinggalkannya
lalu  memegang  unisan  sesudahnya,  sehingga  disebutkan  `khalifch
Rasulullch  SAW'  atas  dasar  tersebut.  Umar  menyebut  Abu  Bakar
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sebagal `khalifch Rasulullah SAW' dalam arti beliau menSsyaratkan
kepadanya berdasarkan kandungan hadits-hadits di atas dan dalil-dalil
lainnya. Meski tidak ada satu pun di antaranya penegasan, tetapi dari
keseluruhannya  dapat  disimpulkan hal  tersebut.  Sehingga tidck  ada

pertentangan terhadap apa yang diriwayatkan Ibnu Umar dari Umar.
Di   sini   terdapat  pula  bantahan  bagi   kalangan   sekte   Ar-

Rawandiyah    yang    mengatakan    bahwa    Nabi    SAW    membuat

pemyataan tekstual menunjuk AI Abbas sebagai khalifch. Demikian
juga  bantahan  bagi  kelompok  Rafidhch  yang  mengatakan  bahwa
Rasulullah SAW membuat pemyatann secara tekstual menunjuk Ali
RA. Pemyataan mereka itu dibantah oleh kesapakatan sahabat untuk
mengikuti Abu Bakar kemudian menaatinya untuk membaiat Umal.
Setelali itu kesapakatan mereka melakukan ketetapan Umar tentang
dewan   syura.   Sementara  itu  baik  AI   Abbas  maupun  Ali   tidak
mengklaim  telah  ditunjuk  oleh  Rasulullah  SAW  menjadi  khalifch
sesudchnya.

Imam  An-Nawawi  dan  laimya  berkata,  `Mereka  sepakat
bahwa    khilafch    dianggap    sah    melalui    penunjukkan    khalifch
sebelumnya. Begitu pula dianggap sah melalui ketetapan aA/I. Aa//I. wa/
agd terhadap  sescorang, ketika tidak ada penunjukkan oleh khalifali
teidahulu    atas    sescorang.    Mereka   juga   sapakat   membolehkan

penetapan  lchalifah  diserahhan  kapada  dewan  syura  dalan  jumlah
tertentu atau lainnya. Selaln itu, mereka sapakat bchwa mereka wajib
menganghat   seorang  khalifah.   Kewajiban  ini   berdasarkan   syara'
bukan   akal.   Hanya   sebagian   mercka   -saperti   AI   Ashm   dan
Khawarij-  yang  menyelisihinya.   Mereka  berkata,   Tidak  wajib
mengangkat  khalifch'."  Sebagian  Mu'tazilal  menentangnya  dengan
mengatakan, Wajib berdasarkan akal bukan syara'."

Kedua  pendapat  ini jauh  dari  kebenaran.  AI  Ashm  berdalil
dengan   sikap   para   sahabat   tanpa   khalifch   selama   musyawarch
berlangsung. Saperti pada saat-saat di Saqifch dan ketika dewan syLira
mengadakan musyawarah. Namun tidak nda dalil barinya dalam `hal
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itu,  sebab mereka tidak bersapckat meninggalkannya namun  sedang
bemsaha  mengadakan  khalifth.  Memperhatikan  dengan  baik  siapa

yang berhak untuk diserahi tugas tersebut.  Pemyataan AI Ashm ini
cukup dibantah bahwa argunentasinya terpatahkan oleh ijma' orang-
orang       sebelumnya.       Mengenai       pendapat       satunya      maka
ketidakbenarannya cukup jelas, karena akal tidak ada san8kut pautnya
dalam mewajibkan, pengharaman, dan menganggap bagus atau buruk,
bahkan yang demikian teriadi sesuai kebiasaan.

Dalam     pemyataan     yang     menyebutkan     bahwa     nasa
bermusyawarah  tejadi  pada hari-hari  Saqifch  terdapat  kejanggalan

yang diketahui dari hadits di atas, karena para sahabat telah membaiat
Abu Bakar pada hari pertama wafatnya Nabi  SAW.  hi didapatkan
dari  keterangan  hadits  bahwa  Umar  berkhutbah  pada  kebesokan
harinya setelah Nabi SAW wafat.  Saat itu dia menyebut Abu Bakar
dan   berkata,    "Berdirilah   kamu   dan   baiatlah   dia."    Sementan
sekelompok mereka telah menbaiat beliau sebelum itu di Saqifah bani
Sa'idah. Selang waktu antara wafatnya Nabi SAW dan pembaltan Abu
Bckar  adalah  kurang  dari  satu  hari  satu  malam.   Hal  ini   sudah
dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar RA.

IKctr.gr, hadits Anas bin Malik.

J}£ fJf ir id.I ou,;3 7?.I uie ;rj+ ar i;±§i # iii €pL i;f;
'dr) rfe ^drl  i:. `;P(Sesungguhnya dia mendengar thutbch urn;r

yang  terakhir  ketika  dia  dnduk  di  atas  minbar,  dan  itu  adalch
keesokan  setelah  hari  wafatnya  Nabi  SAW).  Aipal yams  disedutkar+
Anas  ini bchwa dia menyaksikan dan .mendengamya teq.adi  setelah

pembaiatan   Abu   Bakar   di   Saqifth   bani   Sa'idch   saperti   yang
dipaparkan  dan  dijelaskan  sebelumnya pada bab  `Merajam  Wanita
Hamil karena Berzina".  Di tempat itu disebutkan bchwa dia dibaiat
kaum     Muhajirin,     kemudian    kauni    Anshar.     Ketika    mereka
menyelesaikan  urusan di  tcmpat  itu  dan teljadi pembaitan terhadap
Abu Bckar, mereka datang ke masjid Nabi SAW lalu sibuk mengurus
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proses pemakaman beliau, kemudian Umar menyebutkan kapnda yang
tidck men8hadiri pembaitan di Saqifch bani Sa'idah, apa yang teriadi
di tempat itu.

Setelah ifu dia mengajak mereka membaiat Abu Bakar.  Saat
itu juga dia dibaiat olch mereka yang tidak hadir di Saqifch. Semua ini
teriadi   dalam   satu  hari.   Tidak  menjadi  cacat  baginya  apa  yang
diriwayatkan Uqail, dari Ibnu Syihab, dinukil AI Ismaili,  Ci :'J6 ;1; 3i
•-E6;rti.[Z1':=i3SP.'L=.(Sesungguhnyaumarberkata,"Ammaba'du,

kemctrin aku mengatakan kapada kamu suatu perkataan. ') k:AIen:al ini
dipahami  bahwa khutbahnya tersebut teriadi  di hari wafatnya Nabi
SAW, dan memang benar demikian. Pada riwayat ini ditanibahkan,

rge*'ti3tf3J.iti*3e&i3tjid:Sfp'q;.;3{i}'tiyji*'tii
fi:+±i£6itj;i;5S'3ili3deaij±aij*j6ap.i¢jq3}it4fu
mengatakan kapada kanu kemarim suatu per.kataan,  tctapi ia tidak
terjadi    saperti   yang    aku   katakam.    Dend   Allah,    aku   tidak
medapatkan apa yang aku katchan kapada kanu dalam kitab Allah,
dan  tidak pula  dalam  peqalyian yang  dyarofikan  RCLsulullah  SAW,
akan tctapi aku beg.harap. beliou hidxp ...).

J6 @z.a berhato). Maksudnya, Umar.

i`3rA±' £ *3 rfe &i j> 4i I+3 :;gig bi ;3i cj7 @¢A„;„
aku berharap Rasuhallah SAW hidrp hingga berada di belakang kitty.
Maksudnya, yang teralchir meninggal dari kita.

AI   Khalil  berkata,   `Kalinat  drbbamf   any-tyaz.`a   dabra»
artinya aku mengivmtinya. Bila dikatakan drhara7Iz.rfu/an artinya fulan
datang di belakan8ku."

Kalinat   ini   telah   ditaftirkan   dalam   riwayat   itu   dengan

perkataannya,  a;±T  6:}Z:i  i>i  a+I,a  'J.:j±'  (Xads"dyq  de»gr»  Aa/  z'f"
melyadi  yang  terakhir  di  antara  mereha).  Dalam  rivayat  Ueyall
disebutkan, b`}i |fJ.: dg- *3 # al jf al 'J*3 :+:i£ 6i tJJ£3 #`3
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(khan  tetapi  aha  berharap  Rasulullah  SAW  hidup  hingga  beliqu
mezzgrfzfr «rwsa7I fa.f¢). Maka seharusnya kata );adbwr pada hadits di
atas    dibaca   }J"drbbz.r    (mengatur).    Dengan    demikian    maksud

perkataannya )/I/dabbz.rzf »a adalah mengatur urusan kita.  Akan tetapi
disebutkan jug.a dalan riwayat Uqall,   g;i> &1  i:p  &1  J*3 a:}Zi g

rfi:T` ';ri (Hingga Rasulullah SALW mekyadi yang ;erakhir di antara

kz.fa).  Semua ini  dikatakan Umar  sebagai  alasan  apa yang telah  dia
lakukan, ketika dia berkhutbch sebelum Abu Bckar, saat Nabi SAW
wafat,diaberkata,:=:;JP'ii:+3S;i>21j:p;Plb;(Ses«»ggrfA#);¢Ivabz.

SL4W fz.dak  mafz.).  Hal-hal  ini  sudah  disebutlran  dengan jelds  pada

pembahasan terdchulu.
'®6 .ds ';i:-;) gg3 ^bl J=p J=3i= ±)i. .0± (Oleh harena Muhammad

SL47y  fe/&A  wa/q[f/.   Ini  adalch  kelanjutan  perkataan  Umar.  Dalam
riwayat Uqail ditanbchkan, ffty tsp.I  j3 a;i t€jJ.I  4JL}, at 3tsi6

(Maka  ALllch  memilih  unfuk Rasul-Nya  apa yang  terdnggal  di  sisi
hamuD.

ii:a;aticcaa{*6jiaji3j**f6;i:}ifisall3,i/s„»ggz.A

Allah telah menjadikan di antara kanu cahaya yang ka:rrm jadikan
peturtyuk dengan apa yang AIlah menukyuki Muhammad). M:ck:sndnya.
AI Qur`an. Penjelasannya telah disebutkan dalani riwayat Ma'mar dari
Az-Zuhri di bagian awal pcmbalasan tentang belpegang teguh dengan
AI  Qur`an dan  Surmah dengan redaksi,    *  al  cife  tf?.I  +\g}.I  lii3

ails ±£i &i j>  3'3L3 &i ¢a£  Ci  i31qj *  1'3:;±3 *'*3 (7#z.foA fr-fab
yang Allah tunjuki dengannya Rasul kalian, ambillah rtiscaya kdian
akan  mendc[patkan petwoyuk,  sebagaimana  Allah  menberi  petulyuk
kepada Rasul-Nya SAW.

Sementara  dalam  riwayat  Abdurazzak  dari  Ma'mar,  yang
dikutip Abu Nu'aim, dalam kitab i4/ MusJchfora/. disebutkan,   &1 tj:Li3

*  ia:i;  &i  cia  \i+f¢  i:,1a5  *  I:,:±S6  il:a;  *  (4//aA  7»e»"#/.wifew
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Muhammad de:i'Igannya, bexpeganglah dengannya r[iscaya kanu akan
mendapat    petunjuk,    karena    sesungguhnya    Allah    menunjukkan
M"Aammad dengr»»}Ja). Dalan riwayat Uqail disebutkan,  6;i :)i> rf

I)1Sj * I)'j±i ;ill tis ai jfo i`J:i: * I;fa t£P.I at`6 f#i (DI.a feJafr

melyadikan  di  antara kalian  kitab-Nya yang yang  dengannya  Dia
memberi pctukyuk kepada Muhammad SAW, ambillch niscaya kalian
ahan mendapatkan peturtyuk}.

•a';+il3±i>&1jSirl]+)'trrc.j{uibi3@a"bafe"j4ha

Bafar   saAabaf    IV4bl.    £4W    .../.    Ibnu    At-Tin    berkata,    "Dia
mendahulukari  persahabatan  karena  kenuliaannya.  Nanrm  karma
selainnya bisa saja bersekutu dengannya dalan hal itu, sehingga dia
mengganden8kan  apa  yang  hanya  dinilihi  olch  Abu  Bakar,  yaitu
sebagai  teman  Nabi  SAW  ketika  sedang  berdua  di  dalam  tempat
persembunyian.  Ini  adalah  keutanaannya  yang  sangat  agung. dan
menjadikannya berhak memegang khilafah sesudah Nabi SAW. 0leh
karena  itu,<  Umar  berkata,   `Sunggth  dia  inanusia  paling  utana
terfuadap urusan-urusan kalian' ."

•t±},.ri39i. 'OS') I.ftf a \fft a3erdirilah kanu dan balatlah dia.

Da»   Sedagz.azznyzz  ...J.   Di   sini   terdapat   isyarat  penjelasan   sebab

pembaiatan tersebut, yaitu untuk mereka yang tidak hadir di Saqifu
bani Sa'idah.

S\  js -Sal` '-aa;±. .:=rd')  (Dan pembalatan unum  terjadi  di
mz.mhar). Maksudnya, pada hari tersebut. Ia adalal pad hari dilakukan

pembaiatan di Sapifch bani Sa'idah.

ur.i :;  €ji31l  'J6  t:4z-Zwh». berfufB dan. 4»as/,  Redaksi  ini
dinukil secara mausAef/ melalui jalur yang disebutkan sebelumnya. AI
Ismalli meriwayatkannya dengan jalur rin9lras dari Abdurrazzaq, dari
Ma'mar.
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;gj)±=.`,..#i3€S:Jh';3':i:¢:.(Akumendengarumar
berkata kapada Abu Baker pada hah ifu, "Natklch ke alas minbar. ")
Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar yang dikutip oleh AI Ismaili
disebutkan, GG3I j?°l d'! jz€ ei af3i' ;i± tJj3 .ri` (S"nggrfA afu fe/aiA

melihatumarme;desaki;buBaharagarnaikmimbar).
':Sl ':lie  S  (Sampal dia nark mimbar). Dalham irwayat AI

Kasysnihani disebutkan, j=].I !'Ji:.i dg. (Hz.nggq dz.a menaz.rfu##}i& A;

mimbar).

Ibnu  At-Tin  berkata,  `Tenyebch  Umar  menohon  dengan
sungguh-sungguh akan hal fu, agar Abu Balkan disaksikan oleh orang-
orang yang mengenalnya dan yang tidak mengenalnya."

Sikap  Abu  Bckar  yang  lamban  mementhi  ktindnan  Umar
didorong oleh si fat rendah hati dan takut.

'*ife  '¢rd\  '3ff.is  (Orang-orang  kemndian  membaiatnya  secara

zfmwm). Maksudnya, pembaiatan kedua lebih ramai dan masyhur dari

pembaiatan di Saqifch bani Sa'idah. Isyarat tentang penjelasan hal itu
sudah   dipaparkan   pada   bagian   pembalatan   Abu   Bakar   pada
pembahasan tentang A"dud.

jKcempof, hadits Jubair bin Muth'in yang disebutkan dengan
red:ck:stL,  $1 ¢  g#if e  S±=± ®* .Ol., CApabila  engkou  tidak mendapatiha

mafia drfcz»gz./aA f4bw Bahar). Penjelasannya sudah dipaparkan pada
bagian  awal  pembahasan  tentang  keutamaan  Abu  Bakar.  Sebarian
dari pembchasannya akan diulas kenbali pada pembahasan  tentang
berpegang teguh dengan AI Qur`an dan Surmah.

'-i5ri fr}'Jrd  }1 S} ®S Q}ari Abu Bckar, din berkata kapada

wfzrsa»  Bz#akfaa!A).  Maksudnya,  bahwa  dia berkata.  Lafazh  `bahwa'
seringkali  dihapus  dalam  penulisan.  Disebutkan  dalam  riwayat  AI
Ismaili  dari  Abdurrahman  bin  Mahdi,  dari  Stryan,  dari  Qais  bin
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Muslin,  dari  Thariq,  dia  berkata,+ iil};  a;i  ;a-(Uftya»  Ba¢afflaA

drfa#g}.  I,alu  disebutkan kisah  selengkapnya.  Burakhch disebuthan
dalam riwayat lbnu Mahdi berasal dari Asad dan Ghathafan. Naniun
dalani riwayat lain yang disebutkan Ibnu Baththal dikatakan balwa
mercka berasal dari Thayyi' dan Asad, salah satu kabilah besar yang
dinisbatkan kay?da Asad bin Khuzainah bin Mirdrikah. Mereka hi
adalah saudara-saudara Kinanah bin Khuzaimah yang .men]palran asal
ual Qurisy.

Sedanckan Ghathafan adalah kabilah besar yang dinisbatkan
kapada  Ghathafan bin  Sa'ad bin  Qals  Ailan bin Mudhar.  Kabilah-
kabilch  ini  mff7t¢d  sesudah .wafatnya  Nchi  SAW  dan  mengkuti
Thulaihah  bin  Khuwailid  AI  Asadi.  Dia  men8klain  sebagal  nabi
setelah Nabi SAW wafat. Mereka pun menaatinya karena berasal dari
kabilah  mereka.  Akhimya,  mereka  diperangi  Khalid  bin  AI  Walid
setelah  dia membereskan  urusan  Musailanah  di  Yamamah.  Ketika
mereka dikalahkan,  maka mereka mengivmkan utusan kepada Abu
Bakar.

Kisah 'mereka disebutlran Ath-Thabari dan lainnya dalam kitab
.4A*bar   4r-Rz.ddaA.    Begitu   pula   apa   yang   disebutkan   tentang

paperangan  sahabat  terhadap  mereka  di  nasa khilafah  Abu  Bakar
Ash-Shiddiq. Abu Ubald AI Bahi menyebutkan dalan kitab Wzf J.an
[4/ [4marfu.» bahwa Buzalthch adalch sumber air miliki Thayri' dari AI
Ashma'i dan bagi bani Asad dari Abu Amr, ys]mi Asy-Syaibani.

Abu  Ubaidah  berkata,  "Ia  adalah  bukit  kecil  di  bank  [in-
Nal]ah."Sedan8kan4«-IvahaAadalahtempatdijalanAIHajarahdari
Bashrch.

•u\.  ¥pr  '+whjA  '0}±  a[alian  mengikwh  ekor-ekor  unta   ...).

Demikian  redaksi  yang  disebutkan  haam  Bu]chari  bagian  ini  dari
hadits secara rin8kas. Tidak ada yang beliau ingin]ran da]inya kecuan

perkataan Abu Bckar, S ii;}> (Kfoa/i/8A »abz.-jvy8). Masalah ini sudch
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disitir ketika membahas  hadits ketiga.  Abu Bakar AI  Barqani  telch
menyebutkannya dalam kitab i4/ Musftzttntzj.

AI  Humaidi  juga  menukil  dalam  kitab  i4/ /czm '  baz.»a  z4sA-
S:fe&Az.Adz-»   dengan   redaksi   saped   yang   disebutkan   dalan   hadits
kesebelas   dari  riwayat-riwayat  tunggal  haan  Bulthari   dari  jalur
Syihab,diaberkata:t±qulap#LJJ*?d;ij;6`i£=£3}Lfiri>13{;i33;G

aj  6dp  rf  i;};:i.I  gj£  :i}'rij  .3jfj;I:jot  ri:Ji3  3;};:I.I  +;al.i  6;i  *;gLi

i#i ti ife 6J1}3 ` fri e *<3 il;fao,3 iftyo, i*` :J6 ?iijflo,
£ +;,¥i +u`ii 63i£€ ciSi aJ;53 t?€i e +st3 a3i€3 tuase d' 6ids-j S
•fS.I j£ J6 a jfi 3{i *¢ c# ou~j3ii£ I}i 63ijrca°i3 g}~*3
-03'3qi I;i<=j.I f'in tij'i a €i .a+;i> ;#3 b:i3 tjj3 ori :'jri5

jf de'6 idfty i,i .?dl j *fty 33f£3 base 3jfr' e €i3 t'®fi a * :J6
.;i;  J6  a  ji  ij@.I  aid  :J6  {tic:?  ¢` :=il` &t  j£  G33ii3  t&l  ji

(Utusan  Buzakhah  dari  Asad  dan  Gha:thaifian  datang  kepada  Abii
Bakar   memohon   kepadanya  untuk  bendanai.   Maha   Abu   Bakar
menowarkan pilihan  kepada mereka  antara perang yang mengusir
atou menyerah dalam keadaan hina. Mereka berkata,  "Perang yarlg
rirengusir  sudah  kand  ketahvi,  lalu  apchch  itu  menyerch  dalan
keadaan  hina?"  Abu  Bchar  ber:kata,  "Di:hacu:ti  dari  kanu  senjata
serta  kuda  dan  meoyadikan  apa' yang  kani  dapatkan  drri  kamu
sebagal      ranpasan      perang.      Kerrl:ud:irm      hendaknya      kamu
mengembdikan kepach kami apa yang ka:rrm dapatkan dart kant, lalu
ka:now sebalknya membayar diyat [denda] orang-orang yang terbunwh
dari kami. Sedang:ken orarig-orang yang terbunwh dart kamu berada
di  neraka.   Biarkan  orchg-orang  yang  mengikwh   ekor-ekor  unta
sanpal   Allah   memperlihahan   Thdifiah   Rasul-Nya   dan   koum
Mwhajirin urasan yang kamu jadikan  sebagal  alasan."  AIu  Bakar
kemndian menowaTkan apa yang dikataka:rtnya kepada orang-orang

yang   hadir.   Maka   Umar   berdiri   dan   berkata,    ``Aku   me:i'i'tiliki
pandangan tersendiri seperti akan aku utarahan kepadrrrm. Mange:nat
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yang engkou katakan -lalu dia menyebut dua ketetopan pertana-
maka  itu  adalah  sebatk-baik yang  disebutkan.  Sedangkan  masalch
mereka  membayar  diyat  orang-orang yang terbunwh  dari kita,  dan
orang-orang terbunwh dari mereka berada di neraka, maka sungguh
orang-orang yang terbunwh dari kita telah berperang di jalan Allah,
pchala mereka di sisi Allah, sehingga tidak ada dtyat dalan hal itw."
Maka orang-orang pun mengikuti apa yang dikatakan Umar.)

AI Humaidi berkata, "Imam Bulthari telah merin8kasnya. Dia
menyebutkan sebagian darinya, yaltu perkataan Abu Bakar,  `Mereka
mengikuti  ekor-ekor unta -hingga redaksi- menjadi  alasan  bagi
kanu'.  Hal  ini  telah  diriwayatkan  dengan  panjang  lebar  olch  AI
Barqani melalui sa»ad yang disebutkan oleh Imam Bulchari."

Kemudian Ibnu Baththal menyebutkan melalui jalur lain dari
Sufyan Ats-Tsauri ulengan sa»ad saperti tadi- dengan redaksi yang
lengkap.  Akan tetapi dia berkata di dalamnya,  ts? ir  *3  iil3!f ti3

(Utusan  Buzakhah  dan  mereka  berasal  dart  Thayyi`):  Sckin  irfu: ,
disebutkanjuga,Craljz;'J{i'l+±i(Jlb#Baharber##fba!fedz.ftadrpa#

ora#g-orang).   Lalu  dia  menyebutkan  apa  yang  mereka  katakan.
Selebihnya sama saperti redaksi tadi.

Maksud,    i;};:jot    +:+I.I    ®er¢»g   y¢»g   mengusz.r)   adalah

paperangan yang mengusir mereka dari semua harta benda. Kemudian
fudah   melucuti   senjata   dan   kuda-kuda   adalah   mengivlan8kan
kekuatan   mereka   untuk   menciptakan   rasa   aman   dari   gangguan
mereka. Sedan8kan perkataan, ;i:? L=pi a ;a;3 (mew/.adz.ha» ape y8»g

kami dapatkan dari hamu sebagai rampasan), "cksnd]nya. edalth irdr
hal tersebut tetap Lberstatus rampasan perang sesual ketatapan syara'
dan tidak sedikit pun yang dikembalikan. Maksud,  i#i e I;;i; 63S}3

€±(Kalianmengembdikankapadaka:miapayangkaroudapatkandari

hamz.),   adalch   yang   kamu,  rampas   dari   perkemahan   kami   saat

paperangan. Maksud, ?al i *S13 (Cha#g-ora#g )"ng Jerbw##A dari.
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facI/I.a#  dz. da/am  7Ie7itzha)  adalah,  mereka tidak  mendapat  ganti  diyat

(denda) sebab mereka mati untuk membela kemusyrikannya. Maksud,
ji¥l    'pu`°3i    6:}i±33    ("erefa    mengz.hafz.    efor-eAor    "7IJ¢J,    adalah

memelihara unta, karena bila senjata dan kuda dilucuti dari mereka,
maka mereka kembali menjadi Anal) badui yang hidup di pedusunan,
tidak  ada  kehidupan  bagi  mereka  kecuali  mamfaat  yang  diberikan
unta-unta mereka.

Ibnu Baththal berkata,  "Mereka murtad kemudian bertaubat.
0leh karena itu, mereka mengirim utusan mereka kapada Abu Bakar
memohon   pengqupunan   darinya.   Maka   Abu   Bakar   ingin   tidak
memberi kaputusan di antara mereka melainkan setelah musyawarah
tentang urusan mereka. Dia berkata kay.ada mereka,  "Pulanglah dan
ikutilah ekor-ekor unta di padang pasir.". Yang tampak, bahwa tujuan
Abu  Bakar  member  tangguh,  adalah  ingin  mengetahui  kebenaran
taubat mereka dan keislaman mercka.

Bah.

rfe &i j= SLsfi :±pL :'jj :;ii i; iLi :±pL ape, # if
L€!:df'jti;i€::LiH'::I;Jti;-ifai:;£i£!i;i;:Jji;i3

I,

•rfe:ji¢#-:Jj
7222-7223.   Dari   Abdul   Malilky   aku  mendengar  Jabir  bin

Samurah berkata: Aku mendengar Nabi  SAW bersabda,  "4ha# ado
dzM be/as pemz.mpz.# -lalu dia mengucapkan perkataan yang belum
aku dengar, bapakkku kemudian berkata kapndaku, "Sungguh beliau
rr\engatalk;an:"- semuanya berasal dart Quraisy. "
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KeteranEan Hadits :

@abJ.    Demikian   redaksi    yang   disebutkan    oleh    semua
periwayat,  yaitu  tanpa judul.  Kemudian kata  `bab'  tidak  tereantum
dalam  riwayat  Abu  Dzar  dari  AI  Kas)mihani  dan  As-Sarakhsi.
Fungsinya   sebagal   pemisah   antar   bab.   Kaitannya   dengan   bat
schelurmyacukxpjelas.

giv.I  ,+:i :j  @a7'7. 4bdr./ A/a/rfe/.  Dalan riwayat Sufyan bin

U)rainah yang dinukil hnan Muslim dischutkan, j;if e; §l*J.I };i :i

(Dari Abdul Malik bin Umair).
I.:}jA  ':;±±.  d\, '0}±  (Akan  ada  duo  belas  pemimpin).  Dalam

riwayat Sufyan bin Uyainah disebutkan,  di ;{;b a $6 ,¢1 fi 'J13i' 'Y
•*) 'j33 (Urusan manusia ckan senantiasa berlangsung baik selama

yang memimpin mereka adalch duo belas laki-lakiD.

\S=:jl .* `i=±± 'Ja  (Dia kemudian mengucapkan kalimat yang

be/„.afafde»grr/.DalamriwayatSufyandisebutkan,i:p{#1ii<;+:
•:j± ®Z=;i±  9;}S±, '+i:A;)  g±± ^&\ (Kemudian Nabi  SAW berbicara  dengan

suatw perkataan yang tidak jelas bagikiiD.

ui±"i  ir  i{fr  :J6  #!  d;i  Jd;  @apaAhat  berhafa,   "SowggrA
beliou ` mengatakan,   `Sem;a;;;a   berasal   dari   QiITaisy'.")  Dalam
riwayat Sufyan disebutkan,  tij:.3 g;i£ &1 i:p &1 'J:j=.3 'J6 lie d;i :=J€:i

Srj  .c  ®;*   ..'Jife  (Ak]  bertanya  kapad:  bapakku,   "A;i  yang
dikatakan   Rasulullah   SA:W?"   Bdiou   berkata,    "Sem:uanya   dari

g!.rafry/. ') Sedan9kan dalam riwayat Abu Dand dari jalur Asy-Sya'bi,
dari Jabir bin Samurah, tentang sebab kalinat itu tidak didengar oleh
Jabir secara I.elas disebutkan dengan redaksi,   J`! `}ji debt  Iia J12' a

J6e,qit':d;q,tJii:;j;i:a}r:Jrij,ife3+dijgi':J6i2±;i:;i>ci!
(Agama  ini  selalu  kuat  hingga  d:ua  belas  lchalifah.  Dia  berkata,
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``Orang-orang    kemndian    bertckbir    dan    gad:uh.    Lalu    beliou

mengucapkan kalinat yang tidrk jelas. ALku berkata kepade bapakku,
`Wahai   bapckku,   apa   yang   beliau   hatakan'..I)   Sctelch  in   cia.

menyebutkan redaksinya. Asal hadits ini dinuhil juga Imani Muslim
+ape, redcksi, I:;::;) 'Lfu` ':S (Orang-orang bertakbir dan gaduhn.

Dalam  riwayat  Ath-Thal>rani  melalui jalur  lain  di  bagian  akhinya
disebutkan, tJ!edl J'; ruij¢,i3fha.let.;a;ui'i;,¢tj3o6(4fu
berpaling ternyato ada Umar bin AI Khaththab dan bapakku bersama
orang-orang. Lalu mereka memperjelas pembicaraan itu kepadahib.

hiam Muslim meriwayatkan dari Hushain bin Abdunahman,
dari  Jabir bin  Samurah,  dia berkata:  Aku masuk bersama bapakku
menemul  Nati  SAW.   Lalu  dia  menyebutkan  lanjutan  haditsnya
dengan  redaksi,  i2±;i  ;==>  d!  i¢  g3a:€  u?  pi;€  'Y  i;ql  lie  b!

(Sesunggu,hnya u:rasan ini tidak beTheuti hingga beTlalu pada mereka
beta be/as fta/z/ZZA/. Dia medwayatkan pula drri Simak bin Harb, dari
Tabir bin Sanul dengan redaksi, i±};i i:=> ri, i; l}.f iir,¥I Jlji' i

(Islam clan senantiasa kuat hingga dun belas khaliifiah) . Hedi:ts se"pal
juga  disebutlran  dalam  kutipamya  dari  Asy-Sya'bi,  dari  Jabir  bin
Sanurah,  dan  dia  menambahkan  dalan  riwayathya,   \i;:i  (Da/am

feadacz» fofoA). Maka dari sini diketahui malma perkataarmya dalam
riwayat Sufyan,  I;Pti (Berfangs"»g), maksudnya adalah berlangsung

urusan  khalifch.  Sedan8lrm  makna,  l}!ji  adalal  lniat  den  kokoh.

Kemudian dalam hadits  Abu Julaifah yang dikutip  AI Bazzar dan
Ath-Thabarani sama saperti hadits Jabir bin Sanurah dengan redaksi,

aJ3.I:J6gi;e6jz£?':ijGi#.~jastgrj;gr3dfiflred'hafemba7z.fe
runahnya, bdiou didatangi ka:Ire Qu:raisy dan bendta,  "Kemudian
c[pa yang terjadi? "  Beliou me;rtyawab,  ``Kekaca:uan [pembunwhan] . ")
Tanbahan ini dikutip AI Bazzar melalul jalur lain dengan redaksi,  ?'

€#°i]69iieajz£?`:diiiaeapj;a3ffemndzanbeJrd"fembaJz.
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ke rumahaya lch aku mendatangi beliou latas berkata,  "Lalu apa
yang terfadi? " Bdiou mekyowab, "Kehacouan [pembunwhan] .'')

AI Muhallab  berkata,  "Saya belum bertenu  seseorang yang
memastikan kandungan hadits ini (yalmi secara terperinci dan pasti).
Sebagian merek; berkata, `Kapemimpinan mereka akan teriadi secara
bertunit-tumt'.  Sebarian  lagi  berkata,  `Mercka  berada  dalan  satu
nasa,  semuanya  mengklaim  sebagal  pengLlasa'.  Yang  lebih  kuat
menurut  dugaanhi,  beliau  mengabarkan  keajaiban-keajaiban  fitnah
yang teljadi sesudahnya. Hingga manusia bcapecah belah dalam satu
nasa mengikuti dua belas pemimpin. Sekiranya yang dimaksud selain
ini  maka akan dikatakan,  `Mereka bedumlah dua belas  orang yang
akan melakukan ini  dan itu'.  Ketika hal ini tidak disebutkan dalam
hadits maka diketahul mereka berada dalam satu nasa."

Tetapi ini adalah perkataan orang yang belum meneliti jalur-

jalur  hadits  selaln  yang  disebutkan  dalam  riwayat  Imam  Bukhari
secara rin9kas. Sementara Anda telah mengetahui dari riwayat-riwayat
Muslim  dan  laimya  yang  aku  sebutkan.  Di  sana  disebutkan  ciri
khusus pemerintahan mereka,  yaitu keadaan  Islam yang mulia dan
kokoh.  Dalam riwayat lain disebutkan si fat lain pula yaltu manusia
bersatu. Sapeni disebutkan dalam riwayat Abu Daud yang mengutip
hadits ini dari Ismail bin Abi Khalid,  dari bapaknya,  dari Jal>ir bin
Samurah dengan redcksi,   :P> ch, az;i> ajzf g a/i a.b` lia 'J13Z
'-#h\  ±±±  '±S± .\i;+ '=i±±  (Agama  ini  akan senantiasa  tegak hingga

berlaluataskarmd:uabelaskhalifiah.Semuanyadisepakatiunatinij.
Ath-Thabarani meriwayatlcannya melalui jalur lain dad AI Aswad bin
Sa'id, dari Jatir bin Samurah dengan redaksi, *lsG }a :3lie *;±i 'v

a'ermusuhan orang-orang yang memusuhi mereka tidak menimbulkan
kemudharatankapadamereka).

AI Qadhi Iyadh merin8kas hal itu seraya berkata, `Tenyebutan

junlah  ini  menimbulkan  dua pertanyaan.  Pe7tBma,  ia bertentangan
dengan  makna  tekstual   sabda  Nabi  SAW  dalam  hadits  Safinch.
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Maksudnya,  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  para  penulis  kitab  4s-
®

Sw7zozz dan dinyatckan sAczAz.A oleh Ibnu Hibban serta lainnya,   ait^3Ijl

dil '0$5 ¢*  :a=~ 'oShi  ±±:i (Khilaf ah  sesudahku tiga puluh tahun,

kenudian sesedah  itu menjadi kerajaan). Karc5[ra. 30 tin:Im te[sedut
tidak ada kecuali keempat khalifin dan nasa-nasa pemerintahan AI
Hasan bin Ali. Kedefa, khilafin telah dipegang lebih dari jumlal yang
disebutkan. Jawaban persoalan pertana, maksud dalam hadits Safinah
adalah khilafch kenabian, dan ini tidak disinggung dalam hadits Jabir
bin   Samurch.   Sedangkan  jawaban   masalah   kedua,   bahwa   tidak
disebutkan dalam hadits itu  `tidak akan memegang khilafch kecuali
dua belas orang',  akan tetapi hanya disebutkan,  `akan ada dua belas
orang',  untuk  masa kemuliaan  khilafth,  kekuatan  Islam,  kebenaran
urusannya, dan persatuan atas pemegang khilafah.

jaiunya¥¥qimiefm#P#i;e;I::ays:bd%epNaa££,,.:fe¥„£;„:e::F=
telah   ditemukan   hingga   tedadi   kegoncangan   pemerintahan   bani
Umayyah dan teriadi fitnah di antara mereka pada nasa AI Walid bin
Yazid.  Fitnah  ini terus  menggoncang mereka hingga berdiri  daulch
Abbasiyah  dan  hilanglah  kekuasaan  bani  Umayyah  hingga  akar-
akamya. Jumlah ini benar adanya apabila diperhitungkan. Bisa saja di
sana ada pengertian lain. Hanya Allah yang mengetahui maksud nabi-
Nya."

Kemungkinan lairmya, mereka berada dalam satu masa, yaitu
berkumpulnya  12  orang  dalam  satu  masa  dan  semuanya  menuntut
khilafah.  Ihilah  yang  dipilih  oleh  AI  Muhallab  seperti  sebelumnya.
Saya  sudah menyebutkan bantahan  atas  pendapatnya  itu.  Sekiranya
tidck  disebutkan  selain  lafazh,  "semuanya  disepckati  umat",  mcka
keberadaan  mereka di  satu nasa  adalah  inti  dari  pexpecahan.  0leh
karena  itu,  tidak  mungkin  bahwa  ini  yang  dimcksudkan.  Hal  ini
diperkuat oleh apa yang tercantum dalam riwayat Abu Daud saperti

yang  diriwayatkan  Ahmad  dan AI  Bazzar dari  hadits  Ibnu  Mas'ud
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dengan sa»ad yang Aasa»,   d®L  :Jdi ?;2±> ir iiql gji tL*i }r :}31 iji

Ji!i*; +? £6f §fai ;i:i d! :Jrii +IL3 & &i j£ *i 'j;3 q£ /Bafrwa
dia  permah  ditanya,  "Berapa  banyak  khdif;ah yang  diniliki  unat
ini?"    Dia   menjawab,    "Kani   pernch   menanyakannya   kepada
Rasulullah  SAW  maka  beliou  bersabda,   `Dua  belas `orang  seperti

jumlchpembesarbanilsrall'.'')

Ibnu AI  Jauri  dalan kitab Has)z/ j4/ "!4p;fa./ berkata,  "Saya
telah membahas panjang lebar tentang makna hadits ini.  Saya juga
memeriksanya dalan beberapa kitab  yang menjadi  sumbemya serta
bertanya   tentangnya,   tetapi   belum   menemukan   keterangan   yang
memuaskan tentang maksudnya.  Sebab redaksinya berbeda-beda dan
saya  tidak  ragu  kesimpangsiuran  ini  berasal  dari  para  periwayat.
Kemudian   saya  menemukan   sedikit   penjelasan.   Saya   dapati   AI
Khaththabi  sesudah  itu  menyitinya.  Lalu  saya  temukan  perkataan
Abu  AI  Husaln  bin  AI  Munadi  dan juga  perkataan-perkataan  para
ulana lainnya.  Tentang barian pertama, .Nabi  SAW mengisyaratkan
apa yang tebadi sesudahnya dan sesudah sahabat-sahabatnya, ` dimana
hukum sahabat-sahabatnya berkaitan dengan hukumnya.  Nabi  SAW
mengabarkan tentang pemerintahan yang akan teri adi sesudah mereka.
Seakan-akan beliau infu menjelaskan kondisi khalifah-khalifah bani
Umayyah dan seakan-akan dia inSn mengatakan, "Agania ihi akan
senantiasa -maksudnya adalah pemerintahan- hingga dipegang oleh
dua belas khalifah," kemudian belpindah kepada si fat lain yang lebih
hebat dari yang pertana.

Penguasa pertama bani Umayyah adalah Yazid bin Muawiyali
dan terakhir dari mereka adalah Marwan AI Himar.  Jumlah mereka
ada  13  orang.  hi tanpa memasukkan Utsman, Muawiyah,  dan juga
Ibnu  Az-Zubair,   karena  mereka  tergolong   sahabat.   Apabila  kita
hilangkan   dari   mereka   Marwan   bin   AI   Hakam,   baik   karena

perselisihan tentang keberadaannya sebagai sahabat, atau karena dia
merebut kekuasaan setelah manusia menyapakati pemerintahan Ibnu
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Az-Zubair,  mcka  jumlah  yang  disebutkan  benar.  Ketika  khilafch
keluar dari  tangan bani  Umayyah maka te¢adilah  fitnah besar dan

paperangan sangat banyak sampai daulch AI Abbasiych eksis. Teriadi
perubahan keadaan sangat besar dari yang sebelumnya.

Hal ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
darihaditslbnuMa'sudscearamapys.',3i€rfel;'3u=;ij,fsI:,¥l+3;Jij'

+6J`iifa€±+.3a€j'*£b9,a+lab;:I+iI±iib,¢,drie?3i:rfeAi'3:+
¢ife  ';:;i:..  a'oros  Islam  akan beTputar  selana  35  ;ton  36  atou  37

tchun.  Jika mercka berlch mcka itulch jalan mercka yang binasa.
Bila agana tegak untuk mereha maka akan tegak selama 70 tohun).
Ath-Thabrani dan AI Khaththabi menambahkan,   ?jz=i  ti ¢33.  :ljJ'rii

•.pe   ..'Jrd   prereha  berkata,   ``Selalm  yang  telch  berlalu?"   Beliou

mekyowab. ``Benar.")

AI Khaththabi berkata, `Kalimat  `poros Islam'  adalah kiasan
akan pqperangan. Dia menyenxpakarmya dengan poros rilingan yang
digunakan menunbuk biji-bijian, sebab dalam paperangan itu banyak
jiwa yang binasa. Kenudian maksud  `agana'  dalan kalimat  `tegak
bagi mereka agana mereka'  artinya adalah kekuasaan. Maka sangat
mun8kin  ini  adalah  isyarat  nasa  kekuasaan  bani  Umayyah  dan
pelpindahan kekuasaan itu dari mereka kapnda bani Abbasiyah. Masa
kekokohan  kekuasaan  mereka  hingga  mengalami  kemunduran  dan
kelemalan adalah kunang lebih 70 tahun."

Saya  (Ibnu Hajar)  katakan,  akan tetapi  yang menggoyah]ran
hal itu, bahwa sejak kekuasaan eksis di tangan bani Umayyah ketika
orangrorang bersatu di bawah kapcminpinan Muawiyah, talon 41 H,
hingga hilang daulch bani Umayych dengan terbunuhnya Marwan bin
Muhammad   pada   awal   tahun   132   H,   dengan   demikian   nasa
kekuasaan berlangsung lebih dari 90 tahun.

Dinukil dari AI Khathib Abu Bakar AI Baghdadi,  `Kalimat,
`poros Islam beredar', adalah perumpamaan yang dimaksudkan bahwa
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nasa    ini    apabila    berlalu    maka    teljadi    perkara   besar    yang
dikhawatirkan  kebinasaan bagi penganut  Islam.  Sebab  suatu urusan
apabila berubch  dan hilang maka dikatakan  `beredar porosnya'.  Di
sini  terdapat  isyarat  akan  berakhimya  masa  khilafch.   Sedangkan
kalimat   `tegak   bagi   mereka   agama  mereka',   mcksudnya   adalah
kekuasaan   mereka.    Waktu   sejak   berkumpulnya   manusia   pada
Munwiych  hingga  berakhinya  kekuasaan  bani   Umayyah   adalah
sekitar 70 tahun."

Ibnu AI Jauri berkata, "Penakwilan ini diperkunt oleh hadits
yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari hadits Abdullah bin Amr bin AI
Ashsecaramarfw',d'!L}dblJ{jfal66€}'g{i,ri;+ire:if1;:!aJj;I;!

®-Frtyl   F3  (Apabila  duo  belas  orang  dari  bani  Ka'ab  bin  Lu`ai

berkuasa,   maka   Am-Naqof   dan  viqof  berlangsung  hingga  Hart
jKz.¢mafJ.  Iva!ga/ adalah luka di sekitar kapala.  hi merupckan kiasan
tentang pembunuhan den paperangan. Penakwilan ini didukung oleh

perkataannya pada sebagian jalur Jabir bin  Samurah,   €#°1  ;jz;i +:

(Kemudianterjdikekacouanbjenbunwhan])."

Tetapi  saya  tidak  menemukannya  dalam  bchasa  penafsiran
saperti itu, bahkan maknanya adalah, kecerdikan dan kecerdasan, dan
makna yang sepertinya. Perkataan `dari bani Ka'ab bin Lu`ai', adalah
isyarat yang menjelaskan bahwa mereka berasal dari Quraisy, sebab
Lu`ai adalah Ibnu Ghalib bin Fihr dan di dalamnya terdapat persatuan
Quraisy.  Maka  di  sini  terdapat  isyarat  kapada  AI  Qahthani  yang
disebutkanterdahulupadapembahasantentangfitnah.

Dia berkata, `Mengenai sisi kedua maka Abu AI Husain bin AI
Munadi  berkata,   `Pada  juz  yang  dikumpulkan  tentang  AI  Mahdi
mengandung  kemun9kinan  dalam  makna  hadits,  a2±>  ;:i>  d!  6jz;i

/¢ha# ado d#a be/as #a/I/OAJ, tryadi sesudah AI Mahdi yang keluar
di akhir zanan."
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Saya  menemukan  dalam  kitab  Danz.e/,  "Apabila  AI  Mahdi
wafat, maka akan berkuasa sesudahnya lira laki-laki dari keturman
cucu yang besar.  Lalu 5  dari ketunman cucu yang kecil.  Kemudiin
orang terakhir mereka mewasiatkan lchilam kapaha seorang laki-1ahi
dari   ketunman   cucu   besar.   Lalu   berkuasa   sesudahnya   anaknya
sehingga  cukup  12  raj.a.  Setiap  salah  seorang mereka  adalch  imam
Mahdi.

Ibnu AI Mulradi behata ,dalan riwayat Abu Shalih dari Ibnu
Abbas, "AI Mchdi, namanya Muhammad bin Abdullch. Dia scoring
laki-laki   berdada   bidang   dan   berkulit   agak   kemerahan:   Allah
melapan8kan   dengarmya   umat   ini   dari   setiap   kesusahan.   Dia
melenyapkan setiap kecurangan dengan keadilannya, lalu ada 12 laki-
laki memegapg urusan sesudahnya; 6 dari ketunman Al 'Hasan, 5 dari
ketunman AI Husain, dan terakhir dari ketunman yang lain.  Setelah
itu dia wafat dan zanan menjadi rLisak.

Diriwayatkan  dari  Ka'ab  AI  Ahbar,  "Akan  ada  12  Mahdi.
Kemudian tunm Ruh, Allah lalu dia membunuh Dajjal."

Dia berkata,  "Sisi  kedga,  maksudnya  adalah keberadaan  12
khalifch  dalam  semua  nasa  Islam  hingga  Hari  Kiamat.  Mereka
melaksanakan   kebenaran  meski   kekunsaan   mereka   tidak   datang
berfunt-tunt."

Hal   ini   diperkuat   oleh   hadits   yang   diriwayatkan   oleh
Musaddad dalam "us#a[d jl/ Katsz.r melalui jalur Abu Bar, bahwa
Abu AI Jald menceritakan kqudanya,   1€$ 6Jfz cg- itql gji ±:J}gJ€ q aji

fa€{+:a;,c+€]iiir,®ie3ifrtgivoip±:33€apotinza{±r
•-3L 'iEgiv ':fur)  `'~a=.. ';:;rfji tLhiali (Umat ivi tidak akan binasa hingga

ado darirrya 1 2 khdif ;ah sem:unnya mengamalkan petunjuk dan agama

yang benar. Di antara mereha dua laki-laki dari chit batt Muhammad.
Salch  satunya  hidrp  selanila  40  tchun  dan  yang  satunya  lagi  30
f¢A«#)."  Atas  dasar ini  maka maksud  dari  perkataan,  iJ3°1  33Z€  ?'
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(femezdz.an  fer/.adz. fehacae.a»),  adalah fitnah yang menjadi  pertanda
Hari  Kianat,  sejck  keluamya  Dajjal kemudian  Ya`juj  dan  Ma`juj,
hingga  dunia  beralchir,"  Demikian  perkataan  Ibnu  AI  Jauzi  secara
rin9kas diserfai tanbchan-tambahan rin8kas.

Dua sisi ®ertana dan terakhir) telah dicakup oleh perkataan
AI  Qadhi  Iyadh.  Seakan-akan  dia  tidak  menemukan  dengan  dalil
bchwa dalan pemyataannya terdapat tanbahan yang tidck  dicakup
oleh  perkataannya.   Lalu  dari  semua  yang  disebutkap  akan  lahir
sejumlch  sisi  pandahgan.  Pandangan  lebih kuat  adalch  yang ketiga

:=[a:=y;a:s:ba:an¥L:e::tsp:Add:.::}±ri:,+#ukfun;£o#
(Semunnya,  manusia berkumpul kepadanya). Pen:jctas:arm:yap "ckslrd
berkumpulnya mereka adalah kepatuhan mereka terhadap baiatnya.
Yang teljadi, manusia belkumpul kapada Abu Bakar, Umar, Utsman,
kemudian Ali RA, hingga tedadi urusan dua halrim di Shiffin. Pada
saat itulah Muawiyah dinamal pemegang khilafin. Setelah itu manusia
berkumpul  kapada  Muawiych  saat  teriadi  perdanaian  dengan  AI
Hasan.  Lalu  diteruskan  kapada  Yazid  bin  Muawiyah.   Sedan9kan
Husain  tidak  sempat  mendapatlran  legivimasi  luas  kaum  muslimin.
Bahkan dia terbunuh sebe|um sempat mendapatlran hal tersebut.

Setelch   Yazid   wafat   ted.adi   perbedaan   hingga   manusia
menyatu  di  bawah  pimpinan  Abdul  Malik  bin  Marwan   setelah
pembunuhan Ibnu Az-Zubair. Kenudian mereka menyatu di bawah
kapeminpinan  keempat  anaknya:  AI  Walid,  Sulainan,  Yazid,  lalu
Hisyam. Di antara Sulainan dan Yazid diselingi oleh Umar bin Abdul
Aziz. Mereka itu jumlahnya 7 orang sesudah Khulafa` Ar-Rasyidun.
Yang kedua belas adalch AI Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Orang-
orang bersatu di bawch kapeinpinarmya setelch panarmya Hisyam
wafat. Mereka memegang penedntahan sekitar 4 tahun lalu mereka
menentangnya dan membunuhnya. Selanjuthya fitnah terus menyebar
dan kendaan berubah.  Sejak saat itu manusia tidak lagi menyatu di
bawch  satu  khalifch.  Karena  Yazid  bin  AI  Walid  yang  merebut
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kekuasaan  dari  putra  panarmya,  AI  Walid  bin  Yazid  tidak  lama
berkuasa.   Bahkan,   dia   mendapat   perlavyanan   dari   putra   paman
bapaknya, Marwan bin Muhanmad bin Marwan.

Ketika    Yazid    meninggal,    pemerintahan    dipegang    oleh
saudaranya  yang  bemama  Ibrahim,  dan  akhinya  dikalahkan  oleh
Marwan.  Selanjutnya  Marwan  mendapat  perlawanan  dari  bani  AI
Abbas hingga mereka berhasil membunuhnya.

Awal pemerintahan bani AI Abbas adalah Abu AI Abbas As-
Saffah.  Masa kekuasaannya juga tidak berlangsung lama disamping
banyak teriadi pemberontakan. Kekuasaan sesudahnya oleh dipegang
saudaranya  bemana  Manshur   dan  pemerintahannya  berlangsung
cukup luna. Akan tetapi wilayah pen8hujung AI Ma9hrib keluar dari
kekuasaan  mereka  ketika  keluarga  Marwan  berkuasa  di  Andalus.
Kekuasaan  negeri  itu  terus  berada  pada  mereka  sampai  akhimya
mereka men8klain pula sebagai peman8hi khilafth.

Kekuasaan  bani  Abbasiyah  terus  melemah  di  semua negeri
hingga tersisa nania khilafal di sebagian negeri. Padahal sebelumnya
di  nasa-nasa  pemerintahan  Abdul  Malik  Pin  Marwan,  dibacakan
khutbch untuk khalifin di semua penjuru negeri; Timur, Barat, Utara,
dan Selatan, yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Tidak scorang

pun berkuasa di  salah satu negeri melainkan atas perintah khalifah.
Barangsiapa   mencemati   bedta-berita   tentang   mereka  maka   dia
mqugetahui kebenarannya.

Atas  dasar inilah dipchani  maksud  dari  perkataan,    a:)ZZ  ?'
't:ri^   ukendian  kekacouan   [pembunwhan]   terf adi   sesudch   itdrD.

Maksudnya,  pembunuhan  besar-besaran  akibat  fitnal  yang  teljadi.
Semakin menyebar dan terus berlangsung serta bertambah dari hari ke
hari. Demikianlch yang telah tedadi.

Tentang sisi pandangan yang disebutkan Ibnu AI Munadi tidak
terlalu jelas. Bahkan ia digoyahkin oleh riwayat Ath-Thabarani dari
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Qais  bin  Jabir  Ash-Shadafi,  dari  bapalmya,  dari  kakeknya  secara
m¢¢{ ',  ;¢3 ¢aji: £l:;ql }i{{ :¢3 ;I;;i S\ii±j.I ,Ji;: :¢ +: t;`±ii tf*f :¢ '®jz=^i

#, 3J+ tj;i d `yi£ a,3qi ir{ di{ #f ;, k; ii{ # <:+;G 9jfu.I *£
`S;±fil';i(AIanadasesudahkuJchalifah-

khalifeh,    sesudah    khaliifch    pemimpin-peminpin,    dan    sesudah

peminpin-pemimpin akan ada rctja-raja,  sesudch raja-raja terdapat
diktator-diktator.   Setelah  itu  keluar  seorang  laki-laki  ahli  baitha
Tirememhi dunia dengan keadilan.  Kemudian laki-laki dari Qchthan
dianghat    mekyadi    peminpin.    Demi   yang   mengutusku    dengan
kebenaran, tidaklah laki-laki dart Qahihan ini lebih rendah dibanding
laki-lahi dart ahli baitku).

Hadits ini menolak nukilan lbnu AI Munadi dari kitab D¢#z.e/.
Sedan8kan apa yang dia sebutkan dari Abu Shalih sangatlch lemali.
Begitu  pula  riwayatnya  yang  berasal  dari  Ka'ab.  Kemudian  upaya
Ibnu AI Jauzi untuk memadukan kedua hadits, ft^:~,¥l dJ 33L< (Poros

Js/¢"  be7pwJ¢r)  dengan  hadits  pada  bab  di  atas,  tampak  sangat
dipaksakan. Sementara tafsiran yang dikemukakan AI Khaththabi lalu
AI Khathib cukup jauh dari kebenaran. Yang tampak, bahwa maksud
dari   perkataan,   fth:~?I   +3   3)L<   @oras   Js/a"   beredrr)   adalah,

senantiasa dalam keadaan lurus. Permulaan ini dari awal kenabian dan
berakhir  dengan  pembunuhan  Umar  bin  AI  Khaththab  di  bulan
Dzulhijjch tahun 24 H. Apabila ditambahkan kapadanya  12 tahun 6
bulan  sejak  masa  kenabian  dihitung  darn  bulan  Ramadhan  mcka

jumlahnya menjadi 35 tahun 6 bulan. Ini menjadi masa kenabian dan
masa dua khalifch sesudahnya secara khusus.

Hal  ini  diperkuat  oleh  hadits  Hudzaifch  sebelumnya  yang
mengisyaratkan   bchwa   yang   mengamankan   fitnah   akan   dirusak
dengan  pembunuhan  Uinar,  sehingga  terbukalah  pintu  fitnah,  dan
kenyataan seperti yang disebutkan.
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Mengenal perkataannya di bagian amir hadits,  :):+i IJZ}a;' b¢

i:,, :;,=,, ;±£ *!3 }€j' ii£ P' 69 .aJii ;i (/z.fag merchg ben;a/w fro/aJ;

maka jalan bagi orang-orang bi:nasa. Jika tidak tegak atas mereha
agama mereha maka ahan tegak selama 70 tahwio, mcksndnyal adalaln
berakhinya kehidupan para sahabat. I.ama walrfunya adalah 70 tahun

apatila pemulaannya dihitung dari  dari  awal talrm  35  H,  setelah
berakhir tahun keenam dari khilafah Utsman, kama awal keeanan
teinadapnya  -hingga  sanpal  kapada  pcmbunuhamya-  adalah
setelah 6 enan tahun` berlalu dari nasa lchilafahnya. Setelah berlalu 70
tahun maka tak  ada seorang sahabat pun yang tersisa.  hilah yang
tampak bagiku sehubungan dengan malma hadits` di alas, dan ini tidak
ada kaitamya dengan peckara dua belas lthalifah.

Atas   dasar   itu   malra   yang   lchih   ulana  tentang   makna

perkataannya, ii:}> ;i> dl tf+i 3:i<£ (afa» ado sendAfa. d"a be/as
kfea/I/ZZA),    dipahami   dalan   arti    `sesudah'    sesuai   makna   yang
sebenamya,  karena  semua  yang  menegang  khilafah  sejak  Ash-
Shiddiq  hingga  Umar bin Abdul  Aziz  adalah  14  orang.  Di  antara
keduanya terdapat 2 orang yang tidak disallrm kapeninpinannya dan
tidak   pula   lama   nasa   penerintahan   mercka.   Keduanya   adalah
Muawiyah bin Yazid dan Marwan bin AI IIalram. Sisanya bejumlah
12 orang secara berurutan saperti yang dibedtalran Nal]i SAW.

Umar  bin  Abdul  Aziz  wafat  tahun  101  H,  lalu  tedadilch
perubahan keadaan sesudahnya. Beralchir pula generasi pertana yang
merupakan  sebaik-baik  generasi.  Tidak  menjadi  carat  bagi  hal  ini
sabda beliau, }dl ij:ii €>az (Ma»usz.a bcrhapzt7 kyada 7»erefa),

karena ini dipahami sebagal sikap mayoritas, kanena sifat ini tidaklah
hilang dari mercka kecunli pada AI Hasan bin Ali dan Abdullah bin
Az-Zubair,  meski  kapemimpinan  keduanya  dianggap   sah.   Seeara
hukum,  orang  yang  menentang  keduanya  tidamah  terbulcti  bahwa
haknya atas khilafah keeuali sesudah AI Hasan menyerahkan khilafan
kapada Muawiyah den sesndah terbunuhnya Ibnu Az-Zubair. Keadaan
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pada sebagian besar nasa ke-12 lchalifah itu dalani keteraturan meski
dalam sebagian nasa tidak saperti itu.  Tetapi bila ditinjau dari  segi
kelurusan Islam maka sangat sulit dicari tandingannya.

Ibnu Hibban telah berbicara tentang makna hadits,   d3 3)dr'

fth~?I  (Pores  Js/am  beredrr)  seraya  berkata,  "Maksud  perkataan
tersebut  adalch  untuk  nasa  35  atan  36  tahun  khilafch  bexpindah
kapada bani Umayyah, karena perlawanan Muawiyah terhadap Ali di
Shiffin   hingga   tebadi   f8Afa.in,   adalch   awal   keikutsertaan   bani
Umayyah.  Kemudian  urusan  pemerintahan  terus  berada  pada  bani
Umayych  sejak hari  itu hingga  70  tahun.  Adapun  awal munculnya
gerakan bani AI Abbas di Khurasan adalah tahun 106 H."

Dia menuturkan hal  ini  dengan un9kapan-ungkapan panjang
dan  banyak  hal-hal  yang  perlu  mendapat  kritikan.  Salch  satunya,
klairmya bahwa kisah faAfa.7» tejadi di akhir tahun 36 H ber[entangan
dengan kesapakatan ahli sejarah, sebab peristiwa ini teriadi beberapa
bulan sesudah pgrang Shiffin. Sedan8kan tahLm 37 H yang telch saya

paparkan lebih tapat dijadikan patokan memahami hadits tersebut.

52. Mengeluarkan Orang yang Bersengketa dan Orang-orang
yang Mencurigakan dari Rumah sesudah Diketahui Keadaannya

.OriLfir,*df'Lii#€+fOLj3
Umar  telah  mengeluarkan  saudara  perempuan  Abu  Bakar

ketika dia meratap.

:'jj i3 ,fe &i ui. &i 'jjL; .cji ii£ &i 'g>; ;1;3 L±f if
._,

3staj| :;i ;i: f'lr£=;; iT±;[j :;i Oof :==:i :Lfj cg};! grndJ` tj;jlJ
®®

_,,,,
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ij;fa 'j}6 ucrj j! 'Lij,cii iJ: ,+ai i3€ iel ;T F€ <¢' 'o;#
;i \±1  jz LJ i!i +iif i; }' cgis  ulJ` Ggiv.13  <*€j;;
'',,

•;,*', ffl' J= J;€,,+
:tf j J6 :'o\1:1 i; ii=: ]6 :L'j!T Jj :'Liij±; i; ii=: `Jj

Jl®

;ei°i  .;i2€j  ;i* j± rini de ;fli ,+i!; a; a :i;*  :all
S,

•a£JjiL;

7224.   Dari   Abu   Hurairah   RA,   bahwa   Rasulullah   SAW
befrseltodfro  ``Dewi  yang jiwaku  berada  di  tangan-Nya,  sunggwh  aku
telah  berkeinginan untuk meneintchkan  di:kumpulkan  kayu  bakar.
kendrdn  alou memeriutchkan  shalat  agar  diku:mandangkan  adean,
lalu a:ha memerinlchkan sescorang mengimami manusia,  setelah itu
aku pergi  kepada beberapa laki-laki  dan  membakar  rumah-runah
mereka.  Demi yang jiwaha berada  di tangan-Nya,  sekiranyq  salch
seorang ka:mu mengctahai dia mendapatkan daging kaki yang gemuk
atou daging bagus di antara d:un kil:ku (kanbing) maha dia akan hadir
shalatlsya`."

Muhammad bin  Yusuf berkata:  Yunus- berkata:  Muhammad
bin Sulaiman berkata: Abu Abdillch berkata, `Kata mi.77„aafu# . edalah
daging yang terdapat di  antara dun kuku kambing,  seperti  mz.us)/fl[af
dan j%z-z.dAof. Hutwi-in pada kata itu diberi harakat har¢A."

KeteranEan Hadits:

q}ab   mengal:uarkan   orang   bersengketa   dan   orang-orang
mencarigakan dari ":mah sesudch diketaha keadaannya. Umar telch
mengeluarkan  soudara perempuan  Aliu Ba:kar  kedha  dia meratap).
Judul bab  ini  serta afsar yang berkenaan dengannya  dan haditsnya
telah  dischutkan  pada  pembahasan  tentang  individu-individu.   Di
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dalamnya  disebutkan kata rna 'czsAz.  a[emaksiatan)  sebagai  ganti  aA/i.
7.I.I.b  (orang-orang yang dicurigai).  Lalu dia menyebutkan hadits dari

jalur  lain  dari  Abu  Hurairah.  Penjelasannya  sudah  dipaparkan  di
bagian awal bab shalat beljamach.

Adapun  perkataannya  di  alchir bab,  ``Muhammad  bin  Yusuf
berkata:   Yunus  berkata:   Muhammad  bin  Sulainan  berkata:  Abu
Abdillah  berkata,  "Kata  mz'rmaaf  artinya  daging  yang  terdapat  di
antara dua kuku kambing saped mz.ny&f dan mz.z.dfoaJ, huruf mz.in pada
kata  itu  diberi  harakat  kczsrtzA."  Penjelasan  kata  mz.777¢czJ&z.#   sudah

dipaparkan  di  tempat  itu.  Muhammad  bin  Yusuf  yang  dimaksud
adalah AI Farabri periwayat kitab SAaAz.A B«AAczrz. dari inarn Bukhari.
Yunus adalal Ibnu Muhammad bin Sulaiman, dia adalah Abu Ahmad
AI Farisi, periwayat kitab ,4f-rarz.ft j4/ Kabz.r dari haam Bukhari. AI
Farabri  telah  turn  dua  tingkatan  inam  mengutip  penafsiran  ini,
karena   dia  memasukkan   antana   dirinya   dengan   gurunya   (hian
Bukhari)  dua periwayat lain,  salah satunya meriwayatkan dari  yang
lairmya. Penafsiran ini hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari
AI Mustanli.

-g):a±:)-.,):=±';J;g(Sepertiminsyaatdanmiidhaah).Kataminsaah

merupakan  gz+tz`aA  versi  Abu  Amr  dan  Nafi'  sehubungan  dengan
fiman  Allah  dalam  surah  Saba`   ayat   14,   aiEJ?  :)ire  /%emaha»

tonghainya).

Sebarian  membacanya  dengan menggunakan  huruf AamzaA,

yhi minsa`ah.
Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah gz.7ia `aA versi yang lain,

yaitu  diberi  A¢mzaA  dengan  harckat /&fAaA  kecuali  Ibnu  Dzakwan
dimana dia memberi harakat s#ha#. Kata ini telah dibaca pula dengan
bacaan-bacaan lain sebagaimana disebutkan dalam qira` ah yang sya[dz

(ganjil). Sedangkan kata a/ 7»z.7zsaaf artinya ton9kat, bentuk kata yang
menunjukkan  alat,  diambil  dari  kata  aura `a  4p/-s)iczz.`a,  artinya  dia
mengeluarkan  sesuatu.  Kemudian perkataan  Imam Bukhari,  `Huruf
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mz.in  diberi  harakat haLrraA,  yalmi  pada masing-masing kata mz.usaa!f
dan  mz.ndfoaaf.   Kemudian  kata  mz.»d»aa!f  dibaca  pula  sama  sepeuti
versi-versi bacaan pada kata mz.usaaf.

53. Apakah bagi Imam Bo]eh Melarang Para Pelaku Kejahatan
dan Maksiat untuk Berbicara dengannya Atau Mengunjunginya

serta yang Sepertinya

®

CJ
®

J?

++ i; aw ap .Ji qu,i; I,: +i t*: a" # Lrf: i;i}i ,Ttf if
.,,,,,,

'lr;+  :==>:^'  :]15'  -'|j>;'  :A>  ;±T :f  lT=+  1jJ6  'J6~J-

'4j+i §3£ u! iJ ,4S &1 j= &1 J+i if 'l+kJ€ 11' Jj
qu,l;

iu,a
:; :Apt:..ilo, ;i.,i  ,:k a,i  i:,  ±n  I,i,i  c€+`3  t-a±,.,Ai :J1;-

EI

g:i>  &1  i:p  &1  ]jLJ  'e;T3  (ifj' Cqr=;i  £JJ,;  j>  \£j;:  t\±S^i

•a£&,*1j;+i
E|

7225. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'at bin Malik,
bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik ulan dia adalah diantara anak
Ka'ab  bin  Malik  yang  menjadi  penuntunnya  ketika  telah  buta-
berkata,  "Aku mendengar Ka'ab bin Malik berkata ketika dia tidak
turut bersama Rasulullah SAW dalam permg Tabuk -lalu disebutkan
haditsnyaT,    `Dan   Rasulullch   SAW   melarang   kaum   muslimin
berbicara dengan kami, maka kami pun tinggal dalani keadaan seperii
itu  selama  lima  puluh  hari.  Lalu  Rasulullch  SAW  mengunumkan
nahwa Allah telah menerima taubat kami'. "
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Keterangan Hadits :

(Bab apckch inan boleh melarang para pelaku kyahatan dan
maksiat untuk berbicara dengannya atou mengunjunginya serta yang
scperf±.#};aJ.  Dalam riwayat Abu Ahmad AI Jujani dischutkan,  `para
tchanan'  sebagai ganti  `para pelaku kQjahatan'. Demihian disebutkan

pulq++Ibnu  At-Tin  dan  AI  Ismaili.  Versi  ini  tampaknya  lebih  tapat,
sebab  para  tahanan  terkadang  tidak  tefoulcti  kqjahatannya.  Menurut
versi pertana, ia termasuk menyebut kata yang umum sesudah kata

yang khusus. Ia sesuai dengan hadits pada bab di atas secara tekstual.

inan Bukhari menyebuthan hadits Ka'al> bin Malik tentang
kisah ketidakikutsertaaimya dalan perang Tabuk dan kisah taubatnya.
Penjelasannya   sudah   dipapackan  pada  barian   akhir  pembahasan
tentang p qperangan.
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94. RITAB IIARAPAN

1. Harapan dan Orang Mengharapkan Mati Syahid

&i JjL; :=:+ :Jj :1;; ti `of ±1j°i Lrf: ri3 illL df g
_         -                  _                                                         ,                     i      --       -                     `,,

;j£;£' fy67 .Of fy!' t9:G jjf c£,uloi3 :|jii ij ,de &i j=

u2 J3f dff tjs3}' c'l±kJ€ C ;;I,ii G l*f dyj c5,ji;j ijfi±;; Ji
E2

•J:il:a-i+:`?,J+
7226. Dari Abu Salamah dan Sa'id bin AI Musayyab, bahwa

Abu  Hurairah  berkata:  Aku  mendengar Rasulullah  SAW  bersabda,
"Demi Dzat yang jivaku berada di tangan-Nya, kalou bukan karena

beberapa lakl-laki yang tidck menyuhai tertinggal sesudchha, dan aku
tidak mendapatkan apa yang a]ou gunahan membawa mereka, rna:ha
aku  tidak  akan  tertinggal  (dari  suatu  peperangan).  Sunggguh  aku
berharap    seandainya   aku   dibunwh   di   jalan   Allah,   kemndian
dihidrphamdandibundlagi,laluakudihid;pkandandibunwhlagi."
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*3 # &1 jfa aw `jjl; .oi ;1;f di g

.&1 i*i:ufu;
tti{ fr: if6 ai lei u! J5j§'L,ff i,a,33

a'ji;;£3j!i'0&.GJF:Jfifr:.GLifr:
7227.  Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullch SAW bersabda,

"Demi Dzat yang jtwaku berada di tangan-Nya,  aku bar.harap jika

aku beTperang di jalan Allah dan terbumh lalu dihidxpkan, kemndian
aku  dibunwh  dan  dihidxpkan,  lalu  aku  dibunllh  dan  dthidrpkan,
sctelch tw a:ha dibunwh dan dthidrpkan. "

Abu Hurairah biasa mengatakannya tiga kali, "Ahi bcrsaksi
atas nana Allah."

Keterant!an Hadits:

(Bismillaahinah_maaninah_iim.   Kitab   harapan).   Derfu:rm
redaksi yang dischutlran olch Abu Dzar dari AI Mustamli. Bedtu pula
redaksi   yang   dischutkan   Ibnu   Baththal,   tctapi   tanpa   basmahaA.
Sementara Ibnu At-Tin mencantumkan hasmafoA namun men8hapus
kata  toat".  An-Nasafi  menyebutkan  sesudah  basma4czA,  "Apa-apa

yang   disebutkan   tentang  harapan."   Sedan8lran   AI   Qasimi   tidak
mencantumkan kata dan,  basmahaA,  dan kitab.  Redaksi  serupa juga
dikutip   olch   Abu   Nu'ain,   dari   AI   Jujani,   hanya   sqja   dia
mencantumkan kata dan,  lalu  dia membch  tanrdahan  kalinat,  dan
impian,    sesudah   kata   harapan.    Sedangkan    AI    Ismaili    hanya
menyebutkan,  `foat  apa-apa  yang  disebutkan  tentang  harapan  mati
syahid.„

Kata  Tharapan"   dalam   bahasa  Arab   diungkapkan   dengan
&¢marmz..  Kata ini mengikuti pola kata &qr¢ 'nd dari kata zf7iz7zfy^fzA,  dan

bentuk jamaknya adalah  amaa#f.z`.  Malma tomarmz.  adalah keinginan

yang berkaitan hal-hal di nasa dapan atali impian. Apalbila berkcmaan
dengan kebaikan tanpa diirinri si fat denghi, maka temasuk sesuatu
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yang  baik  dan  patut.  Jika  tidak  maka  dianggap  tercela.  Ada  yang
mengatakan,  bahwa  antara kata fczma»»z. dan  f¢rajJ.I. terdapat makna
umum dan khusus.  Kata farzzj/.z. cenderung digunakan untuk harapan

yang  mungkin  tercapai.  Sedan8kan  fclma#Hz.  cakupannya  lebih  luas.
Ada yang mengatakan bahwa kata f&ma»»z. berkaitan dengan hal-hal
telah berlalu. Sebagian lagi mengatakan bahwa artinya menuntut hal-
hal yang tidak mun8kin dicapai.

-1r

Ar-Ra9hib berkata, `:Kata ftzma»»z. terkadang mencakup makna
a/  14/efdd  a[einginan),   karena   seseorang  mencharapkan   apa  yang
diinginkan."

Iman Bulchari meriwayatkan hadits ini dari  Sa'id bin Ufalr,
dari A1-Laits,  dari Abdulrahman bin Khalid,  dari  mnu  Syihab,  dari
Abu  Salamah  dan  Sa'id  bin  AI  Musayyab,   dari  Abu  Hurairah.
Abdurraliman bin Khalid adalah Ibnu Musafir AI Fahmi AI Mishri.
Setengah  so7!¢chya  ulama-ulana  Mesir  dan  setengah  bagian  atas
ulania-ulama  Madinah.  Yang  dimaksudkan  dari  hadits  ini  adalah

perkataan,G.i#'il#j:}Si¢fftJS?J'(4fuberfaarapsefa.ranyaafu
terbunuh  di  jalan  Allah  kemudian  dihiduphamD.  Paha.  jalNI  kjedua
disebutkan, :}$6  il ];+ d Jgivi d# a.3?3 (4fa. berfo¢rap baAwa afu

beiperang di jalan Allah lalu aku terbunuh). Ri:w_ayap fri \chth jctas.
Dalam   riwayat   AI   Kasymihani   disebutkan,   |riq'  @enar-be#ar

bexperanal.

Kata   wadz.df%   berasal   dari   kata   wz.dradafr   yang   artinya
keinginan telj adinya sesuatu secara tertentu.

Ar-Ra8hib berkata, `Kata a/ 14/"dd artinya mencintal sesuatu,
dan mengharapkan kejadiannya.  Makna pertana firman-Nya dalan
swh Asy-Syuuraa  ayat  23,  dlJ@°l  d  6S3ijl  .Y!  lfi gS  *'Cii  'Y  *

(Kalakanlah,  ``Aku tidak meminta kapadamu sesuatw upch pun atas
seruanku  kecuali  kasih  sayang  dalam  kekeluargaan).  Sedan:cram
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makna kedua pada fiman-Nya dalam surah Aali Imraan ayat 69,  tJS3

¥\4`fil.o!.ife,6(Segolongandariahtikitabingin).'.

Penjelasan     tentang    hadits     bah     ini     serta    penjelasan
men8harapkan  mati   syahid  serta  kemusykilan  yang  teljadi  telal
disebutkan dalam bah men8harapkan mati  syinid pada pembahasan
tentangjihad.

2. Mencharapkan Kebaikan

.i£; lit I 6is~ }' :i3 ,4S &i jfa '#i ]}'3
Dz"`salndal "at]ii SA::W, "Sekiranya aku memiliki emas saperti

gununguhin.''

66~ }' :]i5' i3 # &1 uL9 'jl f :i.3 li €pl flif if
;®d *' {Ji£.3 a} c5*3 .®st: i;2l; i Lf tii3'cti; k{ c*

•if;*ij+fGj£J;;d:i£Jf
7228. Dari Hammam, dia mendengar Abu Hurairah, dari Nal7i

SA;W,  bdian  bersalrda,   "Seandainya  aku  memiliki  emas  sebesar

gunung   Uhad,   niscaya   aku  lebth   suka   tidak  datang  tiga  hart
sematara aku masih memiliki sat dinar darinya, buhan sesuatu yang
aku tabung utuk membayar  utang.  aku mendapatkan  orang yang
menerinanya."

Keteranan Hadits:
` @ch  me»gAanqpfaazz  fehazfacz»/.  nidul bah  ini  lebih  luas  dari

yang  sebelumnya,  sebab  mengharapkan  mati  syahid  di jalan  AIlah
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termasuk   kebaikan.   Imam   Bukhari   ingin  mengisyaratkan  bahwa
harapan  yang  diharuskan  tidak  terbatas  pada  mengharapkan  mati
syahid saj a.

Si .+i d 66' }' iL3 gfa &1 j£ #1 ]$3 rDa« sabda Ivabz.
SAW,  "Sekiranya aku memiliki emas sedesar gunung Uhud.") Trmrm
Bukhari   menyebutkannya   secara  maasA%/  dalani  bab   ini   dengan
redcks;i,  €±:g  'OS  .i  (Seandalnya  aku  memilik{). Ri:wayat mu'allaq

yang  dinukil  secara  7»a%sA"/ pada pembahasan  tentang  kelembutan
irati,tis;3}';j5&'bS.i(Sckiranyaa]oumemilikiemassepertigunung

Uhad).

a{;={ a +i ;;a p!is d 3'jt3i ;a :r:l' ;6.? aS tsrfeJ tseme„fara

aku  masih  memiliki  satu  dinar  darinya,  bukan  sesuatu  yang  cku
siapkan   untuk  membayar   utang,   aha   mendapatkan   orang   yang
me#erz.ma#)/aJ. Demikian redaksi yang disebutkan di tempat ini. Ash-
Shachani menyebutkan bahwa yang benar adalah,  \::£i :t€l' rBzfha#/aA

sesuatu).

Iyadh berkata, `Dalam redaksi ini terdapat perkara yang perlu
ditinjau kembali. Yang benar adalah mendahulukan kalimat,   #  'Jjri

a{;:i (4fa. meHdap&fha# ora#g )/o#g mene7~z."anya) dan mengakhikan

kata `bukan' bersama kalimat sesudahnya."

AI   Ismaili   menanggapinya  dan  berkata,   "hi   tidak  mirip
dengan faman7®z. tharapan)."

Tampaknya, dia kurang tanggap dengan redaksi dalam riwayat
Hanmam  dari  Abu  Hurairah  dengan  redaksi,  'l={;>q' (Szf»ggefA  ofu

me»);zfhaz.),  karena  ini  bermakna  aku  berkeinginan.  Telch  menjadi
kebiasaan  inam  Bukhari  memberi judul  bab  dengan  redaksi  yang
disebutkan pada sebagian jalur hadits tersebut.  Penjelasan hadits ini
telch   dipaparkan   pula   secara   rinci   pada   pembahasan   tentang
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kelembutan  hati.  Selain  itu,  telah  disebutkan  pula  perkataan  Ibnu
Malik tentang hal itu di tempat tersebut.

3. Sabda Nabi SAW, t+i:ifel e tfjii a? tj±l J` "Se*z.r¢»}7q a*«

merlgetahui seiak onlpal urusanku, aku tidak ahai. mundur."

&i i:p &i ]jL; 'j6  :Lj'j ifj;i; ®ef :i:; L5L;.1i +lap

{6raoi  'i±L  a  i,iiELi  a  c5;i *  tjf I }'  :i3
`S

.iji ir ctai a rfu'3
7229.   Dari   Ibnu   Syihab,   Urwah  mencedtakan  kapadaku,

bahwa  Aisych berkata,  Rasulullal  SAW  bersabda,   "Sefa.ranya  afu
mengctahwi sejak awal bahwa unLsanku akan begini niscaya aku tidak
membowa  hewan .kurban.  Aku  akan  tahallul  pula  bersana  orang-
orang ketika mereka tahallul. "

\=S: i3 de &i j= ai JjiJ a d~ :Jj &i * L*: ,!cr if
&i jfa ¢#i L€;g c3=;i.I 'c5; * '0# £f,fy,& firi3 a+j.i;

::;i i*=J` Jfj  .;3*°i3  ii=ji3 ,#°L  ,jjif ;i i3 #

i£; I,i :Jj .=ii i= 'o6- a i! `Jiro;
F1

t#°i * Sjp ;Gr3  .£=i£3 *3 ,4S &1  jfa 9P
ife .fj ±fa &i jfa all JjLj * far a+ ifei :]ds

# &i ji a,I ]jLj Jj .;£i;; i`+i j~;3 a; j!
®ef dy}'3  c'.:inf  e  L}|ELi  a  u;;i ir  'lJ±±;
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a, JJ=J 1: :Ja; ;;i:i., ;:=i di; SJ i;,1 i#,i :,Jj .:i±j,
'tj£3 £*: :==;,13f ifj;G :=Liij  :Jj  .*rfy i; dy  :]j 9:ifi; 9}a i£'f

# {\{fr ¢±j3,fl.I ±ii:j€ oof ii3 ±1> &i jfa fjfi i£;€j tir5c-
\: :fas;G u'j ;\=ijoi ij'i€ \ifi {:;i€ uf i:;£ dyj ijjj€ dy iai

rty  ,I  r  :Jl; •,4- rfu9fj ;*3 * 'oji¢.rfi ch, 'jji;
:* OL:;£6 .f±€ii i; `{:; :ed£;;; .Ji cp.i=Ji ,i; c±f i; L;i}l

.±O,fu.ifajin.i'G;u3
7230.  Dari  Jabir  bin  Abdullah,  dia  berkata,  ``Kani  pemah

bersama Rasulullah SAW, lalu kami mengucapkan f&/bz.y&A untuk haji
dan  kami  pun  sampai  di  Makkch pada  malam  keempat  dari  bulan
Dzulhijjah.  Rasulullch  SAW  kemudian  memerintahkan  kanii  untuk
thawaf di  Ka'bah  serta  sa'i  antara  Shafa  dan  Marwah.  Lalu  kami
menjadikannya  sebagal  umrah  dan  seterusnya kami  tahallul  aceluar
dari  ihram)  kecuali  mereka  yang  membawa  hewan  kurban."  Dia
berkata, ``Tidak ada hewan bersama seorang pun di antara kami selain
Nabi  SAW  dan  Thalhah.  Tak  lama  kemudian  Ali  RA  datang  dari
Yaman   dan  membawa  hewan  kurban.   Dia  berkata,   `Aku- 1antas
bertalbiyah sebagaimana talbiyah Rasulullch SAW'. Mereka berkata,
`Kita  beran8kat  ke  Mina  semantara  kemaluan  salah  seorang  kita

meneteskan (mani)'.  Rasulullali  SAW bersabda,  `Sw#ggil¢A sefafro#)/a
aha tahu  bchwa  aJchir u:rasanku akan  seperti  ini niscaya  aha tidck
akan  membawa  hewan  kurban.   Kalau  bukam  karena  bersamaku
hewan  kurban  niscaya  aku  akan  tahallacl '."  Dia. berkatap  "SNIalqch
kemudian  bertemu  dengan  beliau  saat  sedang  melempar  jumrah
aqabah,  dia bertanya,  `Wahai  Rasulullah,  apakah  ini  khusus  untuk
kita?'   Beliau   bersabda,    Tz.daft,   bafofacz#   w77frok   se/¢ma#)/a '. "   Dia
berkata,  "Adapun  Aisyah  sampal  ke  Makkal  dalani  keadaan  haid,
maka   Nabi   SAW   menierintahkannya   untuk   melakukan   semua
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manasik, hanya saja dia boleh thawaf di Ka'bah, dan tidak boleh pula
shalat sampai suci. Ketika mereka singgah di Bathha`, Aisyali berkata,
`Wchai  Rasulullah,  apakch  kalian  clan  berangkat  dengan  haji  dan

umrch,  sementara  aku  berangkat  dengan  haji  saja'?"  Dia  berkata,
`Kemudian beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-

Shiddiq  untuk  berangkat  bersana  iAlsych  ke  Tan'in.  Aisyah  lalu
melaksanakan umrch di bulan Dzulhijj ch sesudah hari-hari haji."

KeteranEan Hadits :

(Bab sabda Nabi SALW, "Sekiranya a:lou mengctahai. sejak a:wal
baAw  !musa[«fa. aha«  6egz.#z.. ''/  inan Bukhari  menyebutkan hadits
Aisyah    dengan   redaksi    yang    sesuai    dengan    redaksinya,    dan
sesudahnya disebutkan, g.rdl  :=±.  a (4fe; fidqA membowa froha).

Penjelasannya  sudah  dipapackan  melalui jalur  lain  dengan  redaksi

yang ledih len8kap pada pembahasan tentang haji. Dia menyebutkan
sesudahnyahaditsJabiryangdidalamnyadisebutkapJ?tjjllJj'J!
'::iquj6.'S;:l=.^®€+i(Sunggwhsekiranyaahamengetchuiurusanku

ahan seperti wi r[iscaya aku tidak berkurbanD.

inam Bulchari menyebutkan hadits ini melalui AI Hasan bin
Umar, dari Yazid, dari Habfo, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah RA.
Habfo yang dimkasudkan adalah Ibnu Abi Qanbah. Namanya adalah
Zaid dan sebarian mengatakan selaln itu. dia yang dikenal dengan 4/
i4ham. Penjelasan hadits ini sudah dipapalkan sebelurmya secara rinci

padapembahasan tentang hedi. Di dalamnya terdapat kata `sekiranya'
tanpa  diberi  penafian  dan  kemudian  diikuti  penafian.  Dimana  di
dalamnya disebutkan, ::j±.I fi ]` (rfeirrty¢ afaw #!e#geat#!. se/.d4

anwo,   dan   sesudanya   disebutkan,   tjkty'  €:L€J°l   apri   3i   a   }'3

(Seandairrya   kalou   bukan   karena   alou   membowa   he:wan   kurban
7®iscq};a   afa¢   afacz#   &ciA¢//±¢O.   Keterangan   tentang   keduanya   akan

dipaparkan sesudah empat bal].
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4. Sahda\ N5\hi SA:W, \K') \if t£ "Kalaulah begini dan begitu."

:i=.i;\; .J,€ :'Jj `a:*J j; ,?I; :; &„ 1:i :==,:., }e,:,, :; u;i;; :j

:r  l=J,l± irJ 'l={J'  :'J\=; 3¢j' '.:,i; +i ,;k &i  i:, Gi=ii ~eji
::)j  .ili :;  :Ji5'  tfidji '.:,:,:, i£,:,  °3!  .`i{;Ill a:,:;.;; .,;i=;i

cg- +3 rfe &i j= Sp ii€ .€+i}f :i &' 'jji; u: a:i
:i;\J ]j :i=j5G .l=J'jJ :A, };i J?i 'Jj .iI=]?i 1*

hal ±®;i u!+3 ;ii                ib` i±f in cf± tj dyf

•*3 ,4fe &, jt ¢j, L=8
7231.  Dari  Ychya  bin  Sa'id,  aku  mendengar  Abdullch  bin

Amir bin Rabi'ch berkata:  Aisyal RA berkata,  "Suatu malam Nabi
SAW  begadang  lalu  bersabda,    `S?a7€¢¢z.77ycz   &dcz  seorcz7zg  /aft.-/arfa.

shalih di antara schabat-sahabatkucmenjagaha malam ini '. TTtoar+Iba,
kani pun mendengar suara senjata. 861iau bertanya,  `Sz.ap¢ z.7f!..? ' Ada

yang    menjawb,    `Sa'ad    wahai    Rasulullah,    aku    datang    untuk
menjagamu'.  Nabi  SAW  kemudian  tidur  hingga  kami  mendengar
den8kurarmya."

Abu Abdillah berkata:  Aisych berkata, "Bilal pemah berkata,
`Sungguh  sekiranya  diriku,  akankch  aku  menginap  malan  ini  di

lembah, sementara di sekelilingku tumbuhan idzkhir dan jalil*'. Mcka
dia pun mengabarkannya kepada Nabi SAW."

•Idalchirdanjaliladalahtunbuhanyanghanmbaunya.-ed
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-rmHadits:
Q3ab sabda Nabi SAV,  "Kaloulah begini dan begrfu.") Katal

haz.to  adalah  salah  satu ungkapan harapan yang umumnya berkaitan
dengan  hal  yang  mustahil  dilakukan,  dan  .sedikit  sekali  berkaitan
dengan hal yang mun8kin dilakukan. Di antaranya hadits dalam bat di
atas, karena pqujagaan dan bemalanl di tenpat yang diharapkannya
itu, benalbenar telah teri adi.

eji  @eynda7Ig).  Kata arriga  sama dengan kata saAanq,  baik

pola kata maupun maknanya. Pei|jelasan tentang ini sudah dipapackan
pada bab `Beriaga-jaga dalam Paperangan". Sedan8kan redaksi,   :'J6
•5X; ..',)E `.(XL .S (Beliou bertanya,  .`Sidpa ini? " Ado yang mdyawab.

``Str 'nd'}  dalani  riwayat  AI  Kasymihani  dischutkan,liz.  :'J6  (Dzd

be7*afq   "£ar 'dd ')  Versi  ini  lebih tapat.  Pada pembahasan tentang

jihad telah  dischutkan,  r`rb  ut,i  }.  liz.  Of  :'J6  (Did  berfuto   ":4foi
edrfuA   Sb'nd   bin   4dr.    Wraggush')   Maha   dari   sini   dikctahuul
kqrastiannya.

Cffafro
Dalam bab beriaga-jaga pada pembahasan tentang jihad, saya

telah  menyebutkan  hadits  yang  dikutip  At-Timidzi  melalui  jalur
Abdullchbinsyaqiq,dariAisyahRA,diabckata,;±>alJ=.:P166

(+dl 6f C±+iri; &13)  :.d`}` ; Lfro' *3 orabi SAw dibdri dijaga
hingga tunm fiman Allah, "4//ch meme/I.Aantzm« darz. manf4sz.a. "/ Hal
ini berkonsekuensi bahwa beliau tidck dibed penjagaan sesudal itu,
bcndasarkan pandangan bchwa ayat itu t`mm lebih awal. Akan tetapi
disebutkan sqjumlah riwayat, beliau dibch penjagaan pada saat perang
Badar, perang Uhud, perang Khandck, ketika kembali dari Khalbar,
saat berada di lembah Qura, kctika Uinrah Qadha`, dan pada perang
Hunain.  Seakan-akan  ayat  di  atas  tunm  lebih  althir  dari  pedstiwa
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Hunain.  Hal  ini  diperkuat  oleh hadits  yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabarani dalan kitab i4sA-SfeagAz.r dari hadits Abu Sa'id,  u.¢ Ji' 6J

9j i.@; I 9,ji u'+` us ,fr3 rfe &i j£ #i hi{ :;;i tfa„„ 4bbas
termasuk otang yang menjaga Nati SAW. Ketiha turun ayat ini maha
dia meninggalkannydy.

AI  Abbas  menyertai  Nabi  SAW  sesudah  pembebasan  kota
Makkch,  sehingga  ada kemun8kinan  ayat  itu turun  sesudah perang
Hunain.   Sedangkan  hadits  penjagaan  di  malani  pchstiwa  Hunaln
diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, dan AI Hakim, dari hadits
Schal  bin  AI  Hanzhaliyah,  bchwa  Anas  bin  Abi  Martsad  menjaga
Nabi SAW malam itu. Sebagian ulama telah berusaha mengumpukan
nana-nana schabat yang pemah menjaga Nabi SAW, disebutkan di
antara mereka adalah: Sa'ad bin Mu'adz, Muhammad bin Maslanch,
Az-Zuhair,  Abu  Ayyub,  Dzakwan  bin  Abdul  Qais,  AI  Adzra' cAs-
Sulami, anak dari AI Adzra' yang bemana Mihjan (menurut versi lain
bernapia, Salamali), Abbad` bin Bisyr, AI Abbas, dan Abu Raihapah.
Ninun  setiap  mereka  ini  menjaga Nabi  SAW  seorang. diri  dalapn

peristiwa-peristiwa   terdahulu.    Bahkan   yang    disebutkan   mereka
memberi  penjagaan  tanpa  keterangan  kejadiannya.  Maka  mun8kin

penjagaan ini khusus bagi diri beliau saperti halnya Abu AyyLib yang+
menjaga  Nabi  SAW. saat  malam  pedama  dengan' Shafiyah  ketika
kembalidariinaibar.Mun9kinpulapenjagaaninisecaraumumuntuk

pasukan yang ikut dalam peperangan tersebut.
°g'; fo' fe.i ir tf;± tj ¢i :Jfro J6 faj£G u'63 fal.rydr Gerfafa,

"Bilal   berkata,    `Sunggwh   akankah   diriku,   menginap   di   malam

I.»z.... '. "J  hi adalah hadits lain yang telah dikutip secara maasAef/ dan
redaksi  lengkap  ketika  membicarckan  kedatangan  Nabi  SAW  pada

pembchasan tentang hijrah. Letak penganibilan dalil darinya terdapat
pada    redaksi,    ;I:)3    S;Ia    &1    j=p    ;g:n    p:;;i'6    (D!.a    frem#dz.4%

mengabarkan  hal  itu  kepada  Nabi  SAW)."  Oieh kareira.  ±rfu,  Ima][n
Bukhari membatasi penukilan bagian ini.  Sedangkan yang tercantum
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dalamriwayatmaasAw/adalch,'atJ?6a±.3}±>&1j:p;Plt=?i(4fu

datang kepada Nabi SAW lalu 'mengabarinydy.

5. Mengharapkan AI Qur`an dan Ilmu

&i jfa &i JjL; ]6 :'Jj :i.3 df if

•jqsi3 jj" ;ul :jff ;*  .'oTJi.I &1 :15T k; cj:£!l u2

j i:i;£ dye &i :ul Ji;3 .:}:;;; I:+ :i::j' lii 'u!:ji G J± ttz}ji
•:)i:;; \=+ :=j=2j, -l;:Ji 1, :);, ,lit:Jf }-]J:j ;:i

I,i& i,i ti;ii i± ,L£6Ji

7232.  Dari  Abu.Hurairah RA,  dia berkata:  Rasulullal  SAW
beasahalbda,"Tidakadasalingdengkikecualipadaduahal..Seseorang

yang diberi Allah AI QiIT`an, lalu dia membacotnya pada waktu-waktu
malam dan siang, sehingga seseorang behata, `Sekiranya aku diberi
saperti   yang   diberikan   kapada   orang   ini,   sunggwh   aku   clan
melakukan apa yang dia lahakan'; Seseorang yang diberi Allah harta
lalu   dinofkahkan   peda   tempatnya,   hingga   seseorang   berkata,
`Sekiranya aku diberi saperti yang diberikan orang ini riscaya aku

akanmelahakansapertiyangdialakuham'."

Qutaibch   menceritakan   kapada   kami,   Jarir   menceritakan
kapada kani dengan redaksi yang sana.

Kcteram!an Hadits:

a?ab  mengharapkan  AI  Qur`an  dan  ilmu).  Dalani  bablb  ini
dischutkan hadits Abu Huralrali, p=±I j .Y; a:.`af i (7T=da¢ ado sa/I.»g

de»gfa.  fecefa/i. pndcz  dr.a  hao.  IIadits  ini  sangat  jelas  berkenaan
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dengan  mencharapkan  AI  Qur`an,  dan  penisbatan  ilmu  kapadanya
ditinjau dari sect pengikutan dalam hukym. Pada pembahasan tentang
ilmu   telali   dinukil   hadits   melalui   jalur   lain   dari   AI   A'masy.
Penjelasannya   telah   dipaparkan   pada   pembchasan   tentang   ilmu.
Sedangkan sabda Nabi  SAW,  I:Ill  ;ul  6;i:i  ;ai  (dz.a  memhaca#);a  dz.

wafa«-wafaef   7»a/czm),   dalan   riwayat   AI   Kasymihani   disebutkan
4

denganredaksi,]€111;uTir(Padawahaf-w¢fawma/am/.

':=:§wi .i 'Jh @ia berhala, ``Sekiranya aku diberi..') Dernji\han

redaksi yang disebutkan  di  tempat  ini  tanpa mencantumkan  subjek.
Secara tekstual, dia adalah orang yang diberi AI Qur`an. Tetapi yang
benar   tidak   demikian,   bahkan   maksudnya   adalah   orang   yang
mendengar,  saperti  yang  ditegaskan dalam riwayat  yang disebutkan

pada    pembahasan    tentang    keutanaan-keutamaan    AI    Qur`an.
Sedangkain redaksi,  C=j,Jf ¢±i  :Jtii  3' 3G  ii>=j  (Mafap  fef¢#ggany¢

mendengarmya  lalu  betkata,   "Adrhal  sekiranya  aku  diberi   ..., ')
adalch redaksi yang sebenamya diinginkan sehingga riwayat tersebut
dikutip pada pembchasan tentang harapan. Akan tetapi inam Bulchari
kembali melakukan kebiasaannya yang hanya memberi isyarat.

6. Harapan yang Tidak Disukai

J*, q? ,-, I+qu, ri? ji
'i? J£ 6J &, 3! dr ir &, ,J"

&i |fa; e i}fag 'v3

I fry 'qu` £whj
.try

"Dan janganlch ka:mu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan

Allah kepada sebagian kanu lebih banyak dari sebagian yang lain.

(Karena)  bagi laki-lak[ .ada bagian dart apa yang mereka usahakan
dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereha usahakan.
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Dan    mohonlch    kepada    Allah    dari     sebagian    karu:rna-Nya.
Sesunggulunya  Allah  Maha  Mengctahai  segala  sesuatu."  (Qs.  Am
Nisaa` [4]: 32)

¢jfi :I+ d# dy}' :ai£ &i 'g>i Lrf 'j6 :]j utf
_,

•tfr` .,®*', ,#: S :]Ji; ri3
7233. Dari An-Nadhr bin Anas, dia berkata: Anas RA berkata,

"Kalau  bukan  karena  aku  mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda,
'Janganlah  kamu  mengharapharap  ken;atian',  irseaya,  almi  alun

men8harapkarmya."

dy}' :Jds: tEi c3±i rf3 :;,ir 9®ifyi i; i7,€ €-rf :]j ul; #

.* i,z~uo' ,Opal zLf oof if;¢< i3 ±fa &i jfa ao 'j;; Oof
1,

7234. Dari Qals, dia berkata: Kami datang menemui Khabbab
bin AI Arat untuk menjenguknya, dan dia telah berobat menggunakan
fapr (terapi dengan menggunakan besi panas) sebanyak tujuh kali, 1alu
dia berkata,  "Kalau bukan karena Rasulullal  SAW melarang kani
berdoa memohon kematian niscaya aku akan memohonnya."

fiif ui;f i :]j *3 ,4S &i i; all 'j;; .oi ;£3 d;i if
•;rii=ri; ikfi \* €!J `;,S±, :±# I:i: ,i! ,-J]o,

7235.  Dari Abu Huralrch, baliwa Rasulullch SAW bersabda,
``Janganlah salah  seorang kaxp mengharapkan kematian.  Jika dia

seorang yang bath maka barangkali bisa bertambah foalk), dan bila
dia   seorang  yang   buruk  maka   baranghali   dia   bisa   memohon
ampunan.
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Keteran€an Hadits :

(Bab  harapan  yang  tidak  disuhai).  mDun  A"yych bedsdfa,
`Diperbolehkan mengharapkan apa yang tidak beckaitan dengan yang

lain." Maksudnya, apa yang mubah (boleh). Atas dasar ini, larangan
beinarap khusus dalam perkara yang mendatangkan dengki dan saling
membenci.  Dalam konteks ini pula dipahami perkataan Asy-Syafi'i,
`Kalau bukap kita berdosa akibat berharap maka kita mengharapkan

sapeni  bectni."  Tentu  saja maksudnya bukan berarti  semun impian
dan harapan itu mendatan8kan dosa.

?#JZ+:66ifil6!-dJSj'!-uar;j5_             ,                      ,              _  -    -        -      \              . _        -               ,          _ ,

L# (Dana janganlch ham iri hati terhadap apa yang dikou;iahan
* a, Jij ti ,3# qJ

Allah  kepada  sebagian  hamu  atas  sebagian  yang  lain  -hingga
firman-Nya- Sesungguhnya Allah Maha Mengetahi segala sesurtu).
Demikian   redaksi    yang   tcneantum   dalam   riwayat   Abu   Dzar.
Sementara dalan riwayat Karimah,  ayat  ihi  dinukil  secara len8kap.
haam  Bukhari  menyebutkan  dalam  bab  ini  tiga  hadits,  semuanya
tentang , larangan men8harapkan  kematian.  Kesesuaian  hadits-hadits
ini  dengan  ayat  yang  disebutkan  cukup  sanar,  kecuali  hila  yang
dinaksud  harapan  yang  mafroA  (tidak  disukai)  adalch jenis  yang
diindikasikan   oleh  \ayat   dan   hadits-hadits   tersebut.   Kesimpulan
kandungan   ayat   adalah   larangan   dengki.   Kemudian   kesimpulan
kandungan hadits adalah anjuran bersabar. Sebab mengharap kematian
umunnya  akibat  kejadian  dimana  seseorang  lebih  memilih  mati
daripada   hidup.   Apabila   larangan   mengharapkan   kematian   sama
artinya    dengan    perintah    bersabar    men8hadapi    perkara    yang
menimpanya.   Hadits   dan   ayat   dikumpuucan   oleh   anjuran   ridha
terh.adap takdir serta pasrch clan urusan AIlch.

Dalan hadits Anas dari jalur Tsabit, darinya dalam bab orang
sckit mengharapkan kematian pada pembahasan tentang sakit, sesudah
larangan mengharapkan kematian disebutkan redcksi tambahan,    b¢
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I, 1# :er.l ,cijJ 6 g±i ;{Iji  ::[£±i ie6 tt: dy 66 tap¢6I./a d!.a foa!r%s
melckuhan,    maka    hendaklah    dia    mengucapkan,     "Ya    Allah,
hidrpkanlch  cku jiha  kehidrpan  itu  lebih  bar,k bagiku.")  Trli tidck
bertentangan  dengan   adanya  syariat  berdoa  memohon  kesehatan,
karena memohon untuk mendapatkan urusan akhirat mencakup iman
kepada perkara-perkara yang `gaib,  sembari menunjukkan rasa butuh
kepada  Allah,   menghinckan  diri  kepada-Nya,   serta  merendah  di
hadapan-Nya.  Sedanghan memohon urusan-urusan dunia disebabkan
kebutuhan   orang   memohon   terhadapnya.   Terkadang   ditakdirkan
untuknya  hal  itu  bila  dia  memohomya.  Dengan  demikian,  semua
sebab-sebab itu telah ditakdirkari Allah.

` Ini  berbeda  dengan  memohon  kematian.  Tidak  ada  padanya
maslahat yang nyata, bahkan di dalannya terdapat kerusakan. Intinya
adalah  memohon  hilangnya  nikmat  hidup  serta  faldah-faldah  yang
menyertainya,    khususnya    bagi    mereka    yang    beriman,    sebab
keberlangsungan iman merupakan amalan paling utama.

I}£J< 'Y rJa!#gr#/clfe ha/z.¢# I.rz. foczfz) disebutkan dalam riwayat AI

Kasymihani  dengan  redaksi,  I:}Zi3'  'Y  lalu  dalan  riwayat  Tsabit  dari

Anas disebutkan tanbahan, * 'J}` ;±}, tJ*.I a+i>i :£€£ `Y r/a#gr#/aA

sekali-kali   salah   seorang  kanu  mengharapkan  kematian   karena
mwdfoaraf   y¢7cg    me7".xpa#)/&J.    Pembicaraan    tentang    ini    sudah
dipaparkan pada pembahasan tentang sakit. Dia menukil pula riwayat
serupa melalu Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, pada pembahasan
tentang doa.

J£;3  a;i  ;i  /Da!rz.  j4bw  Ub¢z.dJ.  Dia  adalah  Sa'ad  bin  Ubaid

ma!ef/¢   Ibnu   Azhar.   An-Nasa`i   dan   AI   Ismaili   meriwayatkannya
melalui   Ibrahim   Ibnu   Sa'ad   dari   Az-Zuhri,   dia   berkata,   "Dari
Ubaidillah bin Abdullch bin Utbah dari Abu Hurairah." Akan tetapi
An-Nasa` i berkata, "Sesungguhnya versi pertama yang lebih benar."
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g€i£ `Y /rz.da* bo/ch bewharazzJ. Demikian redaksi yang dinukil
oleh   mayoritas   dengan   bentuk   7Ia/,   tetapi   maksudnya   adalakh
larangan,   atau   redaksi   itu   sendiri   adalah   larangan  nanun   tetap
mencantumkan  huruf akhir  di  akhimya  untuk  menetapkan  harckat

/zzfAaA    sebelumnya.    Sementara   dalam   riwayat   AI    Kasymihani
disehathan, .±SS '¥  (Tidak boleh sekali-kali berharap), yaAq\i dengr\

tambahan  huruf  »zf#  untuk  penekanan.  Dalan  riwayat  Hanmam
disebutkan, *t bi Jj *, i.I.: q3 t®J].I **i :;;i `Y r7a#gr#/aft sa/a4
seorang    kamu    mengharapkan    kematian    dan   jangan    berdoa
memchom)/tz Sebe/win drf&»g faepadan);aJ. Di sini disatukan larangan
hal tersebut antara maksud dan ucapan.

Sementara  redcksi,  ig{i'  bi  :)g  (SebeJwm  drf¢#g  faprdr#)/a),

mengandung   isyarat   tentang   larangan   tidak   menyukai   kematian

apabila   tiba   waktunya,   agar   tidak   tergolong   orang   yang   tidak
menyukai bertemu Allah. hi pula yang diisyaratkan sabda Nabi SAW
saatmenjelangwafatnya,uieqlgj]t,¢3allfi{illpr"/aA,grbw»gha»

aku   dengan   teman   yang   ada   di   tempat   tertinggi).  Betrrfu  pwha.

perkataannya  ketika  diberi  pilihan  untuk  tetap  hidup  di  duhia  atau
kembali keharibaan Allah, lalu beliau memilih apa yang ada di hndirat
Allah.  Nabi  SAW ketika itu menyatckannya dalam khutbahaya dan
dipahani oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, seperti yang telch dijelaskan

pada pembahasan tentang keutamaan.

Hikmah larangan tersebut adalah, memohon kematian sebeluln
santnya  termasuk  penolakan  dan  kebencian  terhadap  takdir,  ineski
sebenamya  ajal  itu  tidak  bertambah  dan tidak berkurang.  Sehingga
mengharap  kematian tidak berpengaruh dalam menambah dan tidak

pula mengurantinya. Akan tetapi ia adalah masalah gaibnya.

Pada pembahasan tentang fitnah telah disebutkan keterangan

yang menunjukkan celaan bagi hal itu dalam hadits Abu Hurairali,   dy

;giv.i .¥! }.ni * rfe ajfa #' I: :Jji' #}i jfa k}i *{ # ietli i;
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(Hari  Kiamat  tidak akan  terjadi  hingga  seseorang  melewcLti  habur
orang  lain  lalu  dia  berkata,   "Aduhai  sekiranya  aha  berada  di
tempatnya'',  sementara tidak ada kaltannya dengan agama,  kec:uali
cobcza7® /dcf»z.cz/).  Penjelasan tentang ini sudah dipaparkan dalarn bab
``Orang  Sakit  Mengharapkan  Kematian"  pnda  pembahasan  tentang

orang sakit.

An-Nawawi    berkata,    "Dalam    hadits    tersebut    terdapat

penegasan  tentang  tidck  disukainya  sikap  mengharapkan  kematian
karena   mudharat   atau   cobaan   yang   menimpanya,   baik   berupa
kemiskinan,   musuh,   maupun   kesulitan   dunia   lainnya.   Apabila
seseorang  khawatir  mudharat  atau  fitnah  dalam  agamanya  maka
mencharapkan kematian bukanlah mafrofA berdasarkan makna implisit
hadits di atas."

'Saya  (Ibnu  Hajar)  katckan,  secara  tekstual,  hadits  tersebut

merupakan larangan mutlck dan membatasi dengan doa secara mutlak.
Akan  tetapi  apa  yang  dikatakan  syallch tidak melarang  orang  yang
berharap   saperti   itu,   agar  bisa  menolong   dirinya  meninggalkan
harapan tersebut.

tiili aliis \;rJ €!3 3ls3£ ikii \±+; C! r/z.fag dz.a seon¢»g }i¢#g
balk maha barangkali bisa bertambah  foalk]  dan jika seorang yang
buruk maka bar;nghali bisa memoho; ampunan): Demflhan -I:dck=i\
yang dinukil oleh mereka dengan harakat /tzffraA pada kedua kata itu
(mz*dsz.»¢»   dan   musz.`a»J.   Sementara   dalam   riwayat   Ahmad   dari
AbdulTazzaq,  kedua  kata  tersebut  diberi  harakat  dfaammaA.  Begitu

pula dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad tersebut dan ini lebih jelas.

irii::Nf fl41emoAo#  amp«7€cz»).  Maksudnya,  berusaha membuat

Allah   ridha   dengan  jalan   berhenti   dari   perbuatan   maksiat   dan
memohon  anpunan.  Kata  isfz. 'fzzb  artinya memohon  dihilangkannya
celaan.  Bila  dikatakan  czf¢baAw  artinya  dia mencelanya.  Sedan8kan
a 'fczbaAzf artinya dia menghilingkan celaan darinya.
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AI Karmani berkata, "Ini temasuk perubahan kata yang tidak
sesuai  kaidch bahasa,  karena pola kata  isfz/'a/ hanya dib,entuk  dari
kata tszf/&tsz. (yang terdiri  dari tiga huruD bukan ts«/atsz. mazz.d (kata

yang 'terdiri dari tiga huruf nanun sudah diberi tambchan)."

Makna lahir hadits adalah pembatasan keadaan m«Ari//a/pada
dua  keadaan  ini.  Sementara  di  sana  terdapat  keadaan  ketiga  yaitu
menggabungkan  antara keduanya.  Lalu kondisinya terus  saperti  itu,
atau bertambch baik, atau bertanbah buruk, atau dia baik lalu berubah
menjadi  bun]k, `atau  tadinya  burck  dan  ber(ambah  buruk.  Sebagai

j awabannya dikatakan bahwa pemyataan tadi ditujukan untuk keadaan
umum   dari   kaum   mukminin,   terutama  para   sahabat.   Penjelasan
tentang   ini   sudah   dipaparkan  panjang   lebar   di   tempat   tersebut.'
Kemudian  aku  berpikir  bahwa  dalani  hadits  ini  terdapat  isyarat
tentang  iri  terhadap  orang  baik  karena  kebaikannya  dan  waspada
terhadap orang buruk karena keburukannya. Seakan-akan dia berkata,
"Barangsiapa   berbuat   baik. maka   dia   sebaiknya   meninggalkan

berharap kematian,  agar terus menerus dalam kebaikannya dan bis.a
menambahdya,   dan   barangsiapa   berbuat   buruk   maka   sebaiknya
meninggalkan berharap kematian,  agar bisa berhenti dari keburukan
dan tidak meninggal dalam keadaan `bunk yang membahayakannya.

Catatan

Pada pembahasan tentang adab (etika) dalani judul yang sana,
Imam Bulchari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan
secara marfu', 6'J¥ 3i3 gr a tfjifJ a L€¢ #Z a :i:;ii +:L>i u=aj li!

(Apabila  salah  seorang  kamu  mengharapkan  kematian  maka  dia
sebalknya melihat  apa yang dia harapkan.  Sesunggwhnya  dia tidck
taha  apa yang  dia berikan  sementara  dia  di  sisinya),  darn rivayat
Umar  bin  Abi   Salamah,   dari  Abu  Salamah,   dari  Abu  Hurairah.
Namun,   hadits   ini   tidak   sesual   dengan  kriteria  kitab  4sA-S7ZoAz.fa
sehingga dia tidak memasukkannya dalani kitab j4sA-SA¢Az7Z ini.

768 - FATHUL BAARI



7. Perkataan Seseorang, "Ka]au Bukan karena Allah, maka Kita
tidak Memperoleh Petunjuk."

+JG J; ',*0, i;
`+,3ify, ii; ,+,3,

t\=Lg  dy3  di:aj  dy3  t;+J`  ififei  a  '-gf

7236. Dari AI Bara` bin Azib, dia berkata, `Nabi SAW pemah
mengangkut tanah bersana kani dalan perang Ahzal). Sungguh aku
telah  melihat  tanch  menutupi  putih  perutnya  dan  beliau  berkata,
`Kalou bukan karena Engkou ka:wi tidak mendapatkan pctunjuk, tidak

bersedekch dan tidak pula shalat, tounkanlah keterangan atas kami,
s«#ggrfA  merckcL -barangkali beliau inengatakan  orang-orang ituL
tel;ir berbuat aniaya at;s kant, ketika mereka menginginhan fitnch
mchcz  hamz.  e7zgga#  me»«rmfz. '.  Beliau  mengeraskan  suaranya  ketika
mengucapkan kalimat itu."

Keteram!an Hadits:

@ab     perfaczfzzcz7I      seseor¢7zg)      Demikian     redaksi      yang
diriwayatkan  oleh  mayoritas.  Dalam  riwayat  AI  Mustamli  dan  As-
Saralchsi dischutkan, `Sabda Nal]i SAW".

S.':}5d) a '(=1j 'Yj (Kalou bukan karena Enghau maha kani tidak

m»!enpero/ch pef%»/.ck/. Ini adalah isyarat kepada riwayat yang dinukil
dalam bah menggali parit di bagian awal pembahasan tentang jihad
secararingkas,melaluljalurlaindarisyu'bchdenganredaksi,#166
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6::Lfii  a 'cj9i `v}'  :'jj%3 ifi *3 rfe &i j> ovabz. SL4W me»gr»gfuf

tanah dan berkata,  ``Kalou bukan karena Engkou, maka kami tidak
me»drpaf pefef7z/.efA. "/  Sementara  pada  pembahasan  tentang  perang
Khandak,  Imam  Bukhari  mengutip  hadits  melalui  jalur  lain  dari
Syu'bah dengan redaksi yang lebih len8kap.

Adapun  sabda  Nabi  SAW,  €ifel  a  tJi  'Y}'  (Ka/aw  b#fa"

karena   Engkou   maha   kpnd   tidak   memperoleh   petrtyuka,  padai
sebatiannya disebutkan,  al  q}' (K¢/aw  hafo#  fare"a ,4//a4),  tanpa

menyebut bagian pertana. Disebutkan pula peda pembchasan perang
Khandak dari jalur lain dari  Syu'bch dengan redaksi,   a  al  q}' &13

G;:}SL^  (Demi  Allah,   halou  bukan  haTema  Allah,  maka  hami  tidak

mempero/ch  pegiv»/.wkJ.   hi   selaras   dengan  judul  bab.   Kemudian
dikutip melalui jalur lain dari Abu Ishaq,  Ltaal  a  tJi q}' ;{111  pro

Allah,  kalau  bukan  karena  Engkou  maka  kami  tidak  memperoleh
petwofuk).

I:i>  13i!`  .ri  to.I  3!  -J6  a;rj+  d`ti  3!  rs«nggzfA  mereha -

barangkali  beliou  mengatakan-  orang-orang  rfu  telah  berbuat
anz.a)/a  afar  ha7%z).   Pada  pembahasan  perang  Khandak  disebutkan
dengan ledcksi,  \:g±  \®:gs±  .ti  Jb\  .0\. (Sungguh  mereka  telah  berbuat

a»z.ay& a/aJ ha7«z.), tanpa ada keraguan. Sedangkan kata zf/aa (mereka)
sama  dengan  kata  a//adez.I.»a.  Kalimat  di  atas.  sesungguhnya  lebih
serasi bila menggunakan kata a//adzz.z.#a. Atas dasar ini mungkin salali
satu periwayat hadits  itu telah menyebutkan dari  segi makna.  Pada

pembchasan  tentang jihad  sudah  disebutkan  melalui jalur  lain  dari
®,

Abu Ishaq dengan redaksi, `1SII ®L tapi ini juga tidak sesual pola kata.

An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur lain dari  Salamah bin
AI Adr8,' , ¢3 rfi ®ds '0+ ;i:ir) (Orang-orang musyrik telch berbuat

a»z.a)/a   afus  hamz),   dan  ini   sesuai  irama  kalimat.   Hal  ini   sudch
dipaparkan pada pembahasan tentang perang Khaibar.
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+I:fu£)I)'ast±st).tr)':±Jf,.>\±(Sebelumitu,akusungguhmelihat

to»aA memltwpz). Kata waaraa sania dengan kata gAa#Aa (menutupi).
Keduanya sama, dari segi makna maupun pola kata. Semua periwayat
menukil  saperti  tadi  keeuali  AI  Kamani  dimana  dia  menyebutkan
denga-\  -edalfsi,  )+':;i  '+\'±`  .0`.')  (Sungguh  tanah  itu  benar-bener

menutupi).

+=£i{' {j>t;!` 0"".A pe"fn)/¢/.  Demildan redaksi yang disebutkan

oleh semua periwayat kecuali AI Kasysnihani dinana dia mengatakan,

ri.!   J.ti'   ¢«fz.A   fedwa   fefz.ady¢/.   Pnda   pembahasan   tentang

paperangan  disebutkan  dengan  redaksi,  ifii`  J±}  prz.„ggq permrty¢

berdeha/. Sementara dalam riwayat lain disebutkan,   +1}' i? :)i:: afi3

a>i33 e!o! p`;}Z! 3ir^j' aa;i ri' 6dr +i±i ;i ¢3i3 j= {c:I:;+i°` /Hfu

meliha     a   memindahham   tanch   pada   perang   Khandak,   hingga
tertutwp dariku kulit perutnya karema tanah. Aku mendengar belidu
mengucapkan halimat-halimat lbnu Rawahah), M;alfs"dr:ryal, A!bd:"ch
bin  Rawahah  seorang  penyalr  Anshar  dan  sahabat  yang  masyhur.
Senentara  disebutkan  pada  pembahasan  tentang  perang  Khalbar
bchwa ia termasuk syal Amir bin AI Alowra'.

Saya telch mengemukckan cara mengompromikan kedua ver§i
ini di tempat tersebut serta hal-hal yang berkenaan dengan balat-baiat
sysir  yang  dimaksnd.  Sedangkan  hal-hal  behaitan  dengan  hukum
syair,  balk melant`mkan maupun menggubch, bad Nat)i  SAW  dan
juga yang lain, telal dijelaskan pada alchir pembaliasan tentang edch.

Ibnu  Baththal  bedcata,  "Kafa  /a.I/aa  acalan  bckah)  dalam
bchasa Arab bemakna tchalangnya sesuatu karma ada sesuatu yang
lain.  Cotohnya,  /aw/ac zal.d mco  stftoi  I./az.fa  OEalan bukan karena
Zald mcka aku tidck datang kapadamu).  Maksudnya, kedatanganku
kcpadamu adalch karma Zaid. Demikian pula perkataan,   a al  3}'
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S.':^&^  (Kalou  buhan  karena  Allah  maka  kand  tidak  memperoleh

pefun/.w#)., Mcksudnya, petunjuk yang kani dapatkan dari Allah."

Ar-Ra8hib berkata, `Karena keberadaan yang lain. Kemudian
kalimat pelen8kap bad kata ini mesti dihapus dari kalimat. Sedan8kan
jawabannya   dicukupkan   dengan  kalinat  pelen8kapnya.   Kata  ini
terkadang disebuthan dengan arti Aa//aa (alangkch baiknya).  Sapedi
kalimat,   /azf/aa   arse/fa   I./az.»aa   ras«%/a»   (alan8kah  baiknya  jika
en8kau mengivm utusan kepada kami). Kata yang serupa dengamya
ndalch kata /azf mac. "

Ibnu  Hisyan  berkata,  "Kata  /aw/aa  disebutkan  dalan  tiga
macan, yaitu:

a.         Masuk kepada kalinat untuk mengaltkan halangan bati yang
kedua dengan adanya yang pertana,  saped  /a"/aa  Zbz.A £¢
afrqmfufa   acalau   bukan   karena   Zald   mcka   alm   akan
memuliakanmu),   mcksudnya   adalch   kalau   bukan   karena
keberndaanya.  Sedangkan  hedits,  bfi  bi  dy}'  /Ka/ow  b«fa#

fare»a memberaffan/,  malmanya adalch kalau bukan karena
khawatir   memberalkan   niscaya   aku   menetapkan   perintah
wajib.  Bila  tidak  demikian  maka Lmaknanya  terbalik,  sebab

yang  men8halanS   adalah  kesulitan  dan  yang , add  adalah
I  )pchntch.

b. ` I,i jt&~.i-Ia disebutkan dalam ran8ka penekanan, yaltu meminta disertai
desakan   dan   sedikit   paksaan,   dan   juga   dalan   ran8ka
penawaran,  yaltu  meminta  dengan  lembut  dan  sopan.  ini
khusus untuk kata keria in"dAarz.' (sekarang),  sapcti  firman
Allah   dalam   surah   An-Nanl   ayat   46,   ifr`   6j;j*±'   `V}'

C.

(IIendaknya kamu meminta ampunan kapada AIlch).

Disebutlran  dalan  rangka cemoohan  dan  celaan.  hi  khusus
bad kata keria madAz. (lampau),  saperti  fiman Allah dalam
surah An-Nuur ayat  13,   £laa+  *rjt  g#£.  Ij;a.  dy}' pre»gapa
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mereka   [yang  mendudwh  itw]   tidak  mendatangkan   empat
orang   saksi   atas   berita   bohong   itu®.   Mcksndnya,   "ri
datangkan."

Abu Ubaid AI Harawi menyebutkan dalanl kitab i4/ GAarbz.)/z.n
bahwa kata ini disebutkan pula dengan makna "mengapa tidak", dan
dia memasukkan kepadanya fiman Allah dalam  surah Yuunus  ayat
98, .:=£T .*j .::13 'Yfi (Mengapa tidak ada penduduk suatu hota yang

6erz.ma»/.  Tetapi jumhur mengatakan ini masuk bagian ketiga. Posisi
hadits  dari  judul  bab,  bchwa  kata  /azf/aa  bila  dikaitkan  dengan

perkataan yang benar maka tidck terlarang, berbeda apabila dikaitkan
dengan  perkataan  yang  tidak  benar,  saperti  seseorang  melakukan
sesuatu lalu teljerumus dalan perkara yang tidak menyenan8kan, lalu
berkata,  "Kalau bukan karena aku keljakan ini niscaya tidck begini

jadinya." Sekiranya orang ini mencermati maka dia akan tchu bahwa
apa   yang    ditakdirkan    Allah   pastilah   teljadi.    Sama    saja    dia
melakukannya  atau  meninggalkannya.  Mcka  mengucapkannya  dan
meyakini maknanya dapat mendustakan takdir.

8. Larangan Mengharap Bertemu Musuh

•*3 9S &1 i; 'jfl t£ ;i;3 u±f a ££fyl :13J3

AI A'raj meriwayatkannya dari Abu Huralrah, dari Nabi SAW,

'irj~:'jj-@'fzis~'odr;-}i±S*:*j}+alcjprJ;

# a, j= i, ]JLJ OOF3j  '3P i:i± jJf u!f i; a, # £'!
.'a3a.I &i iji3 .;ii°i ;fa, i3fa: i :J6 *3
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7237. Dari Salim Abu An-Nadhr mael/a Umar bin Ubaidillch
clan dia sebagal juru tulis baginya-, dia berkata: Abdullch bin Abi
Aufa menulis kapadanya dan aku membacanya, temyata di dalamnya
bahwa   Rasulullah   SAW   bersabda,    "/a»gr»/aA   ham"   bewlarap
bertenou musuh, dan miutalah keselanatan kepada Allah. "

ranqan Hadits:

@ab larangan mengharap bertemu musuh). Masalch hi te\ch
disebutkan  pada  akhir  pembahasan  tentang  jihad  bat  "Janganlah
Kamu Men8harap Bertemu Musuh".  Di tenpat itu telah disebutkan

pula pquj elasannyanya serta keterangan yang membolehkan berharap
mati syahid. Begitu juga cara mengompromikan antara keduanya yang
secara  zhahimya  bertentangan,   sebab  mencharapkan  mati   syahid
sangat  dianjurkan,  1alu  bagaimana  bisa mencharap  bertemu  musuh
dilarang, padahal ia merupakan saraha untuk sampai kapada pckara
yang  sangat  dianjurkan?  Kesimpulan jawchannya,  bahwa mencapal
mati  syahid lebih khusus daripada bertemu musuh, karena bisa saja
syahid   diralh   bersama   kemenangan   Islam   dan   kemuliaan   serta
kelemahan   bag   orang-orang   kafir.    Sementara   bertemu   musuh
teckadang   menghantackan   kapada   kebalikan   daripada   itu   maka
dilarang  untuk  mencharapkarmya.  hi  tidaklah  bertentangan  dengan
men8harap  mati  syahid.  Atau  larangan  mengharap  bertemu  musuhuh
ditujukan   kepada   mereka   yang   mengandalkan   kekuatannya   dan
bangga dengan dirinya atau yang sepertinya.

'-{X}  u£! .::} '€:}h\ '.l'j:i) (AI A'rty meriwayatkannya dari Abu

Hura!.raAJ.  Badan ini dischuthan Iman Bukhari dengan sa»ad yang
nze. 'd//ap pada pembahasan tentang jihad dari Abu Amir -yakni AI
Aqdi-, dari Muchirah bin Abdurrahman, dari Abu Az-Zinad, dari AI
A'raj.  Saya telch menyebutlcan orangrorang yang menukiinya secara
mausAz// di tempat itu Kemudian saya menyebutkan hadits Abdullah
bin Abi Aufa secara maefs&"/ dan ringkas. Selaln itu, telah disebutkan
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pula  di  tempat  itu  secara mausA«/ dan redaksi  yang  lengkap,  pada
pembahasantentangjihad.

9. Ungkapan `Ka]au' yang Diperbo]ehkan

.(35S*;d3i}'):jlL€st,3£3

Firman AI\ch,  "Seandainya aku mempunyai  kekuatan  (untuk
me#o/ab?IWJ. " (Qs. Huud [11]: 80)

®

G i;l +; :'J6 # #: rrul` fi; &` # 'Jri; tL#rfuo,
a?I; '1±1 }' :#3 ,&     jfa }i JjL; Jj ji 'di :;il£

..Lrfef :i;I al5 .i :'j6 .g; ,i a :fj;I

7238. Dari AI Qasim bin Muhanmnd, dia berkata: Ibnu Abbas
menyebutkan  dua  orang  yang  saling  melaknat,  maka  Abdullch  bin
Syndded  berkata,  "Apakah  dia  yang  dikatckan ,Rasulullah  SAW,
`Seandainya aku bolch merofam seorang peremp`Ilan tanpa bukti'T'

Dia  bekata,   "Tidak,   itu   adalali   perempuan   yang   menampakkan

perbuatarmya."

•:try.i; *3 # &i j= 6#i Ff :]j ;ife a;ii j,:; *

a:;5  €3\;:aj,i ;lid,  15;  t&,  ,jj=,;  u: :st:aj,  :]\£; ;=2 a:;3'oti Jj3 t,ai i; ;i u£{ jf gff Oof S}' :|ji; ;£={;; ill;3

;i g;i i;I |6  .isthl g,i; 3;\=jl; *~fo;fy  -c;i uk  ¢l#j
;\=;  `:staj, g,Ji ;i,3 ,4;k a, i:, SL#, :=f u.\= L',, [j £\£>
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;\i., a;i;; #; a:;; .'O,~uoojj,i ;di, ~jj; {a,I 'jjL; i: :'jfa; :;:

ti££; :j* ~jj3 .u£{ j; gff Oc,i S!' .tjgiv' L€! :iji; fe if

:g±;i i;i 'ji;3 .:i:;; iLi; 'ji# j* €i .,G i;i 3j rf' :fe

i;I 'jj3  .ufi j£ 3£f .Oi dyS' :j* 'jj3 .fe if ;ii.I ±;=±;
•ufijfgff.Ji'Y}'¢Ljgiv'L€;:g±;;

)i .if 9+;; i; i==z ¢£.ii a L££€jl :;,rfuoi i; fall;i Jj3
•+3 ±k &i uk grfl LF u~G Lrf:i c; £fe i;

7239. Dari Amr, Atha` menceritakan kepada karhi, dia berkata:
Nabi SAW mengejakan shalat Isya`  setelah larut malam, 1alu Umar
keluar dan berkata,  "Shalat wahai Rasulullah, pprempuan dan anak-
anck telah tidur." Beliau kemudian keluar dengan kapala meneteskan

(ckl) darL bersatoltode, "Kaloulah tidak memberathan alas umatku untou
afas ma»asz.a. Sufyan mengatakan pula,  "4fas elmaffu ''- »isca}Ja afu

perintchhan mereha unluk shalat pada waha ini." Arm beck:zTha. AJthal
menceritakan kapada kani, tidak ada padanya Ibnu Abbas. Sementara
Amr mengatakan, "Kepalanya meneteskan (air)." Ibnu Juraij berkata,
`"enyapu air dari sisi badannya." Lalu Amr berkata, "Kalaulah tidck

memberatkan  umatku."  Sementara  Ibnu  Juralj  berkata,  "Sungguh
inilch waktu, kalaulah tidak memberatkan umatku."

Ibrahim bin AI Mundzir behata, Ma'an menceritakan kapada
kani, Muhanmed bin Muslim menceritakan kapadaku, dari Amr, dari
Atha`. dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW.

&i jfa aw 'jjL; .oi as &i 'ap>; ;£3 ii '1±1 .1i}i # *>-,

.,!i*i;ap-A;fyuffj£#i.Of`y!':'j6i3ife
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7240. Dari Abdurrahman, aku mendengar Abu Hurairah RA,
bahwa  Rasulullch  SAW  bersabda,   "KaJaw/aft  fid¢*  me"®eraffa#
umatku niscaya aku perintahkan`mereka untuk bersivak. "

±T ii3 # &i j= '#i Jfi3 :Jj ai; &i 'q£; rrf if
}' :Jti; *3 ,& &i jfa €#i gs c5,®i de Jut Jfoi33 {,€iji
ti'  d!!  .i;£i=j€  'Oj:::=joi  £'fu:  Sifaj  tj=i}' ;ai

•*;JdTJtifJff.,*;`#
•i3 ,4S &i jfa 'jfi cf tri * ,qi: S ;rfe i; ;\=;IL i:+€

7241. Dari Anas RA, dia berkata, ``Nati SAW menyambung

puasa di althir bulan, dan beberapa orang menyambung puasa mereka,
maka  hal   ini   sanpal   kapada  Nabi   SAW  dan  beliau  bersabda,
'Sekiranya bulan masih  lebih partyang lagi niscaya aku  akan terus

menyambung  puasa  yang  membuat  orang®rang  )fang  b?rlebihan
meninggalkan   perbuatannya.   Sunggwh   cku   tidak  sapati   halian.
Sesungguhnya   aku   senantiasa   diberi   makan   dan   minum   oleh
Tuhankui'."

•S ''-J

:Jri;
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7242.   Dari  mnu  Syihab,  bahwa  Sa'id  bin  AI  Musayyab
mengabarkan kapadanya, bchwa Abu Hurairah be[kata, "Rasulullch
SAW melarang menyanbung puasa. Mereka bckata, `Engkau sendiri
menyanbung puasa'. Beliau bersabda,  `Sz.ape dl. a»fam ha/I.a» );¢»g
sepertiha,  sungguh  aku  bermalam  diberi  makan  dan  minum  oleh
rzfAa»fu '. Ketika mereka tidck mau berhenti, beliau pun menyambung

puasa bersana mereka satu hari, kemudian satu hari lari, lalu mereka
melihat  hilal  ®ulan  tsabit).  Beliau  bersabda,   'Schirtlnya  i.a  drf¢#g
lebih lambat niscaya aku akan tambahkan unrfuk kalian'. Sapednyal
beliau ingin membuat mereka jera."

:jiL;
9q-^j,qu:
Oof i}` `,ja a ,Jiai,3

i±iG #
:'Jj gS

®,J,
]±®3{  OOF  i;i;  ;Sf  oof  LCL8  .3feial®i

•Jfu+i'3.rf.'SjAJA

7243.  Dari Aisyah,  dia berkata,  "Aku bertanya kapnda Nabi
SAW  tentang  Jadr Qlijr  Ismail),  `Apakah  ia temasuk baSan  dari
Ka'bch?' Beliau menjawch, .Be#ar '. Aku berkata, `Mengapa mereka
tidak memasukkannya ke dalan Ka'bah?' Belian bersabda,  `S%»ggrA
AEzelmmw   fefz.faa   I.tw   fefofna»gzzn   bz.aya'.   Aku   bckata,   `Mengapa

pinfunya tingri?' Beliau bersabda,  'Jfo dl./chiAcz» a/ch hafmme., agqir
mereha  mernasukkan  siapa yang  mereha  kehendaki.  dan  melar'ang
siapa yang mereka kehendaki.  Kalou buhan harena kaumrm masih
dehal dengan masa jchiliych, aku hawatir hati mereha menginghari,
maha aku ahem masuREan Jadr (Hior lsmail) dala[m Ka'bch dan chi

jadiham pinfunya menempel dengan tanah.. "
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:fro,`y*' :#3 ,fe &i j= &i ljij 'u6 :]j ;i;3 u!f *
-,

iJ:3i3 Jifa9fyi ,c<I1; I:3i3 hal ±rfu }'3 cjcaJ9fyi * i;I :i;*j'

.jc4j9fyi 'iT;; jf ,iL9fyi 63i3 Jiffu' -\ap 3i-
I,

7244.   Dari   Abu   Hurairah,   dia  berkata:   Rasulullah   SAW
bershoda, "Kalou bukan kareria hijrch niscaya aku termasuk seorang
dari kalangan Arshar.  Sckiranya mdmusia menempuh  satu  lembah,
dan   koum   Arshar   menempuh   lembah   lain   -ton   jalan   di
pendkitan- hiscaya aku menempwh lenbah kaum Areshar, atou jalan
haum Anshar. "

::inio, dy}' :]j i3 # &i jfo 'jfi ¢ ,jj:3 t*: &i * *
-,,,,

63i3 :±±j cfr )i i:3i3 Li3i ±ii }'3 .,iL9fyi ir i;i ±=zj'

•te3 J,=efy,

•,J±jlu!i3#&1jfa'jfl¢Lr.fif£®1j{iii;+€
7245.   Dari   Abdullch ibin   Zald,   dari   Nabi   SAW,   belian

be[salDde,  `.Kalau  bukan  karema rtyrah niscaya  aku  termasuk  salah
seorang  dari  koum  Arshar.   Sckiranya\ manusia  menempuh  suatw
lembah atou jalan di perbukitan, niscaya aku akan menerxpuh le:i'n,bah
koumAnshardanjalannya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu At-Tayych, dari Anas,
dari Nabi SAW tentang jalan di perbukitan.

Keterangan Hadits:

(Bab   ung-kapan    `kalou'   yang   diperbolehkan).   AI   Qachi
bekata,  `Maksudnya,  apa yang diperbolehkan dari perkataan orang
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yang  ridha  akan  ketetapan  Allah,   `sekirapya  beSni  niscaya  akan
begini'. Imam Bulchari memasukkan pada kata /ael hurLif a/I/dan /a7»

yang berfungsi menunjukkan sesuatu yang dikenal. Sementara hal ini
tidak diperbolehkan menurut para pckar bahasa Arab, karena kata /aef
termasuk Aarf(salah satu jenis kata dalam bahasa Arab), dan huruf a/I/
dan  /am  tidak  masuk  kapada  Aarf  Begitu  pula  dinukil  sebarian

periwayat Muslim, ®\£±11 69 Jbl .®¢ Jbl3 9u3 ¢rl.Hdrn./aft wc¢pa# a/-

lou  {kalou] ,  karena  sesungguhny:  al-lou  ;tu  berasal  dari  syctan).
Tetapi riwayat yang akurat disebutkan dengan redaksi, Jl` 3¢ }'3 2}C]

(Hindarilch ucapan `.lou"  harena sesunggwhnya "lou"  berasal dari
syefa»/.  Sebagian penyair memberi fus)/d!.d (tanda ganda) pada huruf
wa« dari kata /ae. dan ini untuk menyesuaikan dengan kaidch-kaidch
syalr. "           .

Penulis      kitab     4/     MafAa/I.'     berkata,      "Ketika      dia
menempatkannya   pada   posisi   z.sz.in   a[ata   benda)   maka   ia   pun
mengalani  perubahan  tanda  baca  pada  huruf  alchir.  Maka jadilah.
dalam  pandangannya  seperti  kata  a»-#adm   ®enyelasan)  dan  af-
/ama##]. qarapan)."

Sementara penulis kitab 4#-IVz.Aa}/¢A berkata,  "Pada dasamya
kata /a« diberi harakat s«hal» pada huruf wi4/zf,  dan ia adalah salch
satu   di   antara  huruf-huruf  ma'¢7zz..   Sesuatu   umumnya   terhalang
karenanya  lantaran  terhalang  oleh  yang  lain.  Ketika  dijadikan  I.sz.in
maka ditambahkan padanya.  Lalu ketika hendak di-I. +tzb (ditentukan
huruf akhinya)  maka digunakan hufuf a/I/ dan  /am  sebagai  tanda
baginya. 0leh karena itu, huruf waw% diberi fczs}Jdid disertai f¢#wz.».

Ibnu  Malik berkata,  "Apabila  dinisbatkan  kapada  A¢rf atau
kepada  yang  lain  mcka  yang  dihukumi  adalah  redaksinya  bukan
maknanya. Boleh disebutkan dalam ran9ka hikayat dan boleh di-z. 'rab
sesuai  kata yang mempengaruhinya.  Apabi|a di  atas  dua. hunif dan
keduanya huruf /ayz.# maka dij adikan I.sz.in memiliki fcrs};dz-d pada yang
keduanya.   01eh  karena  itu,  kata  /aizf  disebut  /¢i4;w;cz   dan  kata fl!.
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menj adi fl)a;a. Disamping itu, kata-kata bantu yang ditetapkan sebagai
isz.in  dalam  penggunaan  ini jika  dianggap  sebagai  kata  maka  tidak
menerima   fasArz/  ®erubahan),   kecuali   kata   tszf/cztsz.   yang   diberi
harakat  swha#  pada  huruf tengahnya.  Tetapi  bila .dianggap  sebagai
lafazh maka menerima f¢sArz/menurut satu pendapat saj a."

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   pada   sebagian   naskch   yang
menjadi   pegangan   dari   riwayat   Abu   Dzar   dari   para   gurLmya,
disebutkan redaksi,  `moa yzz/."ae« 7%z.» a» /a« (apa-apa yang boleh dari
`sekiranya')'. Di sini asal kata itu adalah a# /aef, lalu hun]f humf »ef»

digabu8kan kapada huruf /am  sedangkan huruf Aamzaft  dihilangkan
sehingga j adilah seperti kata bantu fa 'rz.zJ(devinitiD.

AI   Kamani   menyebutkan   bahwa   pada   sebagian   naskah
disebutkan   dengan   redaksi,    `maa   y¢/.I"tzw   7%z.»   /own/a»'   tanpa
m6nggunakan  huruf a/I/ dan  /am  serta  tidak  diberi  trydz.d, -yakni
kembali kapada kata dasar.  Maknanya,  apa-apa yang diperbolehkan
dari un8kapan `sekiranya'. Kemudian saya melihat dalan kitab fyarA
fomf i4f~rz.n sana saper[i itu. Baran8kali ini hanyalch upaya perbaikan
dari sebagian periwayat karena dia tidck tabu malmanya. Naskah yang
menjadi  pegangan  dari  kitab  [4sA-S»aAz.A  dan  syarahnya  semuanya
menyebutkan menurut versi pertama.

As-Subki AI Kabir berkata, "Kata /aw tidak dimasuhi huruf a/fJ
dan  tidak pula huruf /ow  apabila tetap  kedudukannya  sebagai  Aarf

¢enis kata bantu). Apabila dijndikan isz.in acata benda) maka ia masuk
bagian dari kata bantu yang didengar digunakan sebagai isz.in.  Saperti
kata-kata  bantu  cz/  Az/.¢a[  dan  a/  m4» 'a»z..  Di  antara  bukti-buktinya
&dalalh pelkataan penychr,  `iwa qadaman ahlakathu lau hatsiiran, wa

gab/a  a/ );a"7»z'  ¢a/a/.aAa  gz.drarzf  (dan jasa yang  disumban8kannya
sekiranya banyck, dan sebelum ini dia telah didahului oleh ajalnya)'.
Di sini penyair menanbahkan huruf w¢z/ lain dan ia digabungkan serta
dijadikan  sebagai  pelcku.   Sibawaih  menyebuthan  bahwa  sebagian
bangsa Arab memberi huruf Aa»izaft pada kata /a!w. Maksudnya, sama
saja berkedudukan sebagal ftarfocata bantu) atau isI.in ¢ata benda)."
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Mengenaihadits,®\£;:LIIj:£±$5}'b,¢}'J2)u:!ffz.#d¢rz./afahaf¢

lou   [sekiranya]    karena   sesungguhnya   lou   menbuka   perbuatan
s);effacI#J,  maka penempatannya  sebagai  pokok kalimat  sesudah  I.##cz
tidak  berarti  telah`  keluar  dari  posisinya  sebagai  Aar/ (kata  bantu).
Bahkan ia hanyalah pengabaran secara lafazh yang teljadi pada z.sz.in

O[ata benda),¢ 'I./ acata keja), dan foarf a[ata bantu). Seperti perkataan
mereka A¢rf o»  ts%»a `!. dan Aarf z./aa  ts"/atsz..  ini  adalch pengabaran
tentang lafazh dalam konteks hikayat. Apabila ditambahkan huruf a/zJ
dan /&m maka maka jadilah isz.in, atau ia sebagai kabar tentang makna

yang diberi mama saperti pada lafazh itu.

Ibnu   Baththal   berkata,   "Kata   /aw   menurut   bangsa   Arab
menunjukkan  makna  sesuatu  yang  terhalang  lantaran  ditutupi  oleh

yang  lain.  Contohnya,  /a« /.a& `a»z.i.  Zczz.A"»  /ai  afr87%twfacz  (sekiranya
Zaid datang kepadaku niscaya aku akan memuliakanmu). Maknanya,
sungguh  aku  menahan  diri  memulickanmu  karena  ketidakdatangan
Zaid. Inilah pandangan yang dipegang kebanyakan ulama terdahulu."

Sibawaih berkata,  "Kata /cr"  edalch Aarf untuk  sesuatu yang
akan teljadi karena kejadian yang lainnya." Mcksudnya, mengandung
makna lampau yang diperkirakan kejadiannya karena kejadian yang
lain.  Hanya  saja  dia  mengun9kapkan  dengan  kalimat,  /z'maa  haa7€o
sat;aqa 'ct  (untuk  sesuatu  yang  clan tejadi)  bukan  /I.mcza  /¢m yoga '

(untuk sesuatu yang belum teriadi), padahal ini lebih rin8kas, karena
kata   ha¢»a   untuk   sesuatu   yang   lampau,   sementara   /aef   untuk

pencegahan,   dan   /I.mcza   untuk   mewajibkan,   sedangkan  sz.7z   untuk
sesuatu yang diprediksi akan terj adi.

Sebagian ulama berkata,  "Ia sekedar pen8hubung pada yang
lampau, seperti halnya kata I.» untuk masa akan datang, dan terkadang
ia disebutkan dengan malma syarat, saperti firman Allah dalan surch
AI    Baqarah    ayat   221, i  }`3   *J#  *  £   a#  :4;fy;
(Sesungguhnya wanita  budak yang  mukmin  lebih  baik  dari wanita
yang  musyrik   meskipun   dia  menarik  hatimu).  Ka:hal  lau   di  sini
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bemakna  meskipun.   Terkadang  kata  ini  juga  disebutkan  untuk
mengganbarkan jumlch yang sedikit, saperti sabda Nabi SAW,  :r9£i!

*$5 °c# t66L ®fr) (Carilah meski sehadar ctncin dari best). Der[I:Ikian

pendapat  yang dikatakan oleh penulis kitab i4/ A4afAa/z. ' dan  diikuti
Ibnu Hisyan AI Khadrawi. Begitu pula schdanya, i:;i 8±{ }'3 3dl lji}®6

ITakutlah   te;hadap   neraka   mesklpun   dengan   separoh   karma).
Pemyatannnya   ini   diikuti   Ibnu   As-San'ani   dalani   kitabnya  .4/

Qowathi,.

Selaln  itu,  juga  sabda  Nabi  SAW,  ®;L;  +i!±t  }'3  /„esfa.

dengz7»  hafu  hambz.ng )itz#g  ferbahar/.  hi  lebih  mendalani  dalani
merendahkan dan mengganibarkan kecilnya sesuatu. Lalu disebutkan
lagi dengan makna pengajuan saperti perkataan mereka,   l`'JEg 'Jjb' }'

((;?  tctfi  (Sekiranya  engkou  singgah  pada  kand  sehingga  hami

me#drpaffa» Aehaz.ha#/. Atau bemakna anjuran saperti perkataan,  }'

`'i{ 'i=iri (Sekiranya enghau melahahan demikian), "cks;ndnya eng|ou

sebaiknya melakukan demikian.  BaSan pertana adalch pennintaan
disertai kesopanan dan kelembutan, sementara yang kedua permintaan
diiringi kekuatan dan kekerasan.

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, kata ini disebutkan
dengan arti Aa//aa (ayolah) saperti firman Allah dalam surah AI Kahfi

ayat  77,  r'+1  $3  i;iat  '::i;.  .i  (Sekiranya  kanu  mow  viscaya
mengrmb!./ wpaA "#fzfA z.f"J.  Ini penafsiran dari segi makna dan tidak
didukung oleh lafazh. Kemudian ia juga bemakna f¢mcm7ez. (harapan)
seperti fiman-Nya dalam surch Asy-Syuuraa`  ayat  102, :f  L3' 5i Jii

(Maka   sekiranya   kita   dapat   kembali   sehali   lagi   [ke   dunia]),
maksudrya adalah aduhai sekiranya ada jalan kembali.  0leh karena
itu, kata tersebut diberi harakat/¢f*a%. Untuk kata pelengkapnya juga
diberi harakat/&/feczA sebagai kata keterangan dari kata /czz./tz.
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Para  ulama  berbeda  pendapat  dalan  hal,  apakah  kata  ini
menunjukkan  pencegahan  yang  mengandung  makna  pen9harapan,
atau    ia    adalah    7#¢SAd¢r,    atau    bagian    yang    berdiri    sendiri.
Kemungkinan terakhir lebih diunggulkan oleh Ibnu Malik.  Ini tidak
digoyahkan dengan  adanya penyebutan kata itu bersama kata kelja

yang    menunjukkan    pencharapan.    Kata    itu    hanya    berfungsi
menunjukkan makna pengharapan apabila tidak disebutkan bersanaan
dengan kata yang menunjukkan pengharapan.

AI    Qadhi    Syihabuddin    AI    Khubi    berkata,    "Kata    /czw
menunjukkan  syarat  karena  keterkaitan  yang  kedua  dengan  yang

pertana di masa lampau.  Sehingga menunjukkan »¢fl yang pertama,
karena apabila ia ada mcka konsekuensinya adalch keberaqaan yang
kedua,  karena  ia  untuk  keberadaan  yang  kedua  didasarkan  kepada
keadaan   yang   pertana.   Manakala   yang   pertama  berkonsekuensi
terhadap yang kedua, maka ia menunjukkan terhalangnya yang kedua
karena terhalangnya yang Pertana, sebagai konsekuensi tidak adanya

yang dilazimi. Apabila yang pertana tidck berkousekueusi bagi yang
kedua, maka ia hapya menunjukkan syarat."

At-Taftazani  berkata,  "Kata  /az/  terkadang  digunakan  untuk
menunjukkan  bahwa  kalimat  pelengkap  merupakan  sesuatu  yang
mesti  ada  dalam  maksud  orang  yang  berbicara.  Itu  apabila  syarat
termasuk sesuatu yang dianggap mustchil menjadi konsekuensi bagi
kalimat pelengkap itu.  Sementara lawan dari  syarat yang ditetapkan
itu  lebih  tapat  menjadi  konsekuensi  bagi  kalimat  pelen8kap.  Mcka
harus  ada  kalimat  pelen8kap  selama  ada  atau  tidak  adanya  syarat.
Couto:hnya, lau lam takun tukrimni li annani alaiha (sckirarrya, engivan
tidck  memulickanku  karena  aku  menjadi  tanggunganmu).  Apabila
diklaim keharusan adanya kalimat pelengkap bagi syarat ini meskipun
mustaliil  adanya  konsekuensinya  terhadapnya,  maka  keberadaannya
dengan tidak adanya syarat itu tentu lebih ditekankan lagi."
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-..i ®*, i.ti} ®j  ..Sife  lfs)  aTirman AIlah,  .`Seandalnya  aku

mempunyai  kekuatan  [untuk  in?nolakmu]..')  torn Ba;ththa,I bckgrfa,
"Kalimat   pelengkap   bagi   kata   /cz«   (sekiranya)   tidck   disebutkan.

Seckan-clan  Dia  berkata,  `Niscaya  Kami jadikan  kerusckan  antara
kamu dengan apa yang kamu datangkan baginya' . Menchapus kalinat
itu lebih mendalani maknanya, sebab dari penafian menjadi larangan.
Sesungguhnya yang dimaksud Luth adalch sejumlch orang dari kaum
lcki-laki, karena dia mengetahui bahwa dia memilild kekuatan sangat
besar   dari   Allah.   Tetapi   dia   tetap   memperlakukan   sebagaimana
keadaan  yang nomal.  Ayat  ini  mencakup  Penjelasan  apa-apa yang
wajib atas scorang mulrmin ketika melihat kcmun8karan dan dia tidak
manpu   men8hilan8kannya.   Dia   sebalknya   menyayangkan   tidck
adanya    pembantu    untuk    memberantas    kemun8karan    tersebut.
Sekaligus berharap adanya tiara pembantu sebagai upaya kuat untuk
taat     kepada     Tuhannya     serta     menunjukkan     ketakutan     atas
berlangsungnya kemaksiatan.  Atas  dasar  itu  dia wajib  menrin8kari
dengan lisannya dan kemudian dengan hatinya apabila tidck mampu
menolaknya."

Hadits  yang  disebutkan  As-Subki,  inilah  yang  diisyaintkan
iran Bukhari dqugan perkatann, "Apa-apa yang dibolehkan dari kata
/azf  (sekiranya)."  Sebab  di  dalanmya  terdapat  indikasi  yang  pada
dasamya  tidak  diperbolehkan  selain I pada  apa  yang  dikecualikan.
Hadits   ini   diriwayatkan   oleh  An-Nasa`i,   Ibnu   Majah,   dan.  Ath-
Thahawi,   dari   Muhammad  bin  Ajlan,   dari  AI   A'raj,   dari   Abu
Hurairah,  disampaikan  kapada Nabi  SAW,  beliau bersabda,    Jfjlj°I

•C±lii:;i a ufo JG+i .£ if d3 {¢e±ll c£3iit 6? giv` j! I+f3 P ±Jfj`
.

:)i>  ±S±` *i  3¢ P`3 'jul3  t&i  ;a  e3  &i  3if Jfr -ji ci;if  b¢ 3*` q3

?rf±:Jl  (Mukmin  yang  kuat  lebth  disukal  Allah  dart  rmkmin  yang

lemah,    dan    pada    semuanya    terdapat    kebalkan,    bersunggwh-
sungguhlah  pada   apa  yang  bermanf;act  bagimtt,  jangan  engkou
menjadi lemah,  apabila engkou dikalchkan oleh suatu unisan maka

FATHUL .BAARI - 785



ucapkanlah,  "Allah  telah  menakdirkan  dan  apa  yang  dikehendaki
Allah. " Jawhilch dart mengataham seandatya, karena kata seapdainya
membuha perbuatan syeSan).

Sedan9kan  redaksi  Ibnu  Majah  dan  An-Nasa`i,  dia berkata:
Rasulullch  SAW bersabda  ..."  dan selebihnya sama saperti redaksi
tadi,  hanya saja di  sini disebutkan,  Jbl3  '46:!3  ;a  eJ  (Da»  ape-ape

yang   Dia   kehendaki,  jouhilah   ucapan   seandainydy.   AIth::Th:aitoari
meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi, ifj-i dan seterusnya

tanpa menyebuthan  bagian  sebelumnya.  Lalu  diberi  tanbahan,    3¢

£fe}`6¢,jd;a63ati)as#'.iirjii;'i±iidq}']5Of;#arji
iris;;±l\   '(Apabila    sesuatu    meninpamu    maka   jangan    katikan,
``Seandainya  aha  mengerjakan  ini  dan  itu",  akan  tetapi  katahan,
"Allah telch menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki niscaya Dia

lakukan. " Kare:na sesungguhnya ucapan seandainya adalah pembu:ha
bagi syetan).

ch-Nasa`i  dan  Ath-Thabari  meriwayatkannya  melalui  jalur
Fudhail bin Sulaiman, dari mnu Ajlan, lalu dia memasukkan, scorang

periwayat lain bemana Abu Az-Zinad  antara dia dengan AI  Ataj.
Redaksi  riwayat ini  adalch,  'l+i3  ;;i  gj  ir3i  /Mzffroz.» }Jang fuaf

/ebz.A baz.A da» /ebz.A dz.cz.»faiz), lalu di dalarmya disebutkan,   rful 3ff :tfi
•€jS 'tfa ¢) (Katakan.  "Allah telch menakdirhan dan apa yang Dia

kehendaki niscaya Dia laksanakan. ")

iin-Nasa`i  berkata,  "Fudhail  bin  Sulaiman  bukan  pedwayat

yang kuat riwayanya."
An-Nasa` i, Ath-Thabari, dan Ath-Thahawi dari jalur Abdullali

bin  AI  Mubarak,  dari  Ibnu  Ajlan,  lalu  dimasukkan  antara  dirinya
dengan AI A'raj scorang periwayat bemana Rabi'ah bin Utsman, dan
redaksi   An-Nasa`i   sana   seperti   yang  pertana.   Hanya   saja   dia
mengatakan,  jedi3  (/ebz.fa  wfama)  dan    a±p  ;a  6J  (4pa };a#g D].fl
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feAe»daAz.  niscay¢ .Dz.a   /adsanaha#).  Keniudian  dia  meriwayathan
melalui jalur lain dari  Ibnu AI Mubarak,  dari Rabi'ah,  dia berkata:
Aku mendenganya dari Rabi'ah dan hafalanku terhadapnya dari Ibnu
Ajlan dari Rabi'ali, dan demikian pula diriwayatkan Ath-Thahawi, dia
berkata; "Ibnu Ajlan melakukan f¢d/is ®enyanaran) padanya ketika
menisbatkan kapada AI A'raj,` karena dia mendengamya dari Rabi'ch.
Kemudian ketiganya meriwayatkannya pula dari  Abdullch bin Idris
dari Ral]i'ah bin Utsman, dia berkata: Dari Muhammad bin Ychya bin
Hibban, dari AI A'raj (sebagai ganti Muhammad him Ajlan),

Adapun  redaksi  An-Nasa`i,  J;i   :|±  ¢3   /Pada  semwan);a

fendapaf febaz.ha»/,  dan di dalamnya disebutkan pula,   e j3 ifj>!

i?`3tliJ3liiC±ii*i}'J±it;Sut'eiii!Ji3;i±``v3&v#13elii:;i
':)ri  '.fa  I:)  'th\  ':fas  .ti  a3ersungguh-sungguhlah  kepnda  apa  yang

bermanfiaat  bagimu,  minta  pertolongan  kapada  Allah,  dan jangan
menjadi lemah. Apabila sesuatu menimpanu maka jangan katakan,
``Sekiranya aha melakukan irti dan itu", akan tetopi katakan,  ``Allah

telch   menakdirkan   dan   apa   yc[ng   Dia   kehendaki   niscayd   Dia
/ahaha». "J Jalur ini merupakan jalur paling sA¢Af.A di antara j alur-jalur
hadits ini.

horn Muslim merivirayatkannya pula dari jalur Abdinllch bin
ldris  pula  seraya  membatasinya  tanpa  mengutip jalur-jalur  lainnya
karena adanya perbedaan atas Ibnu Ajlan dalan Sa»ac7-nya. Mun8kin

pula Rabi'ah mendenganya dari Ibnu Hibban den Ibnu Ajlan, sebab
Ibnu AI Mubarak adalch seorang fla¢zfa (ahli hadits) seperti Ibnu Idris.
Sementara tidak ada pada riwayat ini kata a/-/acf yalmi menggunckan
tasydid.

Ath-Thabari  berkata,  "Cara menggabungkan  antara  larangan
dan  hadits-hadits  lain  yang  membolehkan,  bahwa  larangan  khusus
bagi   penetapan    akan   perbuatan   yang   belum   teriadi,    sehingga
maknanya,   `Jangan  katakan   kapada   sesuatu   yang  belum   teljadi,
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sekirmya  aku  melakukan  ini  niscaya  akan  terjadi  begini',  disertai
kapastian tanpa mempersyaratkan dalarn hati  `atas kehendak Allah'.
Sedangkan  apa  yang  membolehkan  mengucapkan,  /azf  (sekiranya)
dipahami  untuk  seseorang  yang  meyakini  syarat  tersebut.  Artinya,
tidak  ada  sesuatu  yang  teriadi  kecuali  atas  kemauan  Allah  dan
kehendak-Nya.  Ia  sana  dengan  perkataan  Abu  Bakar  dalam  goa,
`Sekiranya  salah  seorang  mereka  mengangkat  kakinya  niscaya  dia

akan melihat  kita'.  Dia memastikan  hal  itu meski  tetap  ada  dalam
dirinya balwa Allah berkuasa untuk memalin8kan pandangan mereka
dari   keduanya,   baik   dengan   cara  mengaburkan  pandangan   atau
lairmya.  Tetapi dia memberlakukan menurut kebiasaan yang nomal
sementara dia juga yakin jika mereka mengan8kat kcki-kaki mereka
niscaya tidak bisa melihat mereka kecuali atas kemauan Allah."

Iyadh. berkata, "Yang dipahami dari judul bab horn Bukhari
serta  apa  yang  disebutkan  pada  bab  ini  dari  hadits-hadits,  bahwa
mengueapkan /a« (sekiranya) dan /a" /aa aralau bukan) boleh untuk
hal-hal  yang  akan  datang.   Berdeda  dengan  yang  lalu  dan  telah
berakhir, atau penolakan terhadap perkara gaib dan takdir."

Dia   juga   berkata,   "Larangan   hanya   berlaku   bagi  'yang
mengatakannya   seraya   meyakininya   secara   pasti,   yang   menurut
anggapannya  jika  dia  melakckan  hal   itu  maka   apa   yang   akan
menimpanya     tidak     akan    tejadi.     Sedan8kan    mereka    yang
mengembalikan  kapeda  kehendck  Allah,   dan  kalau  bukan  Allah
mengpiendakinya mcka itu tidak  akan teriadi,  maka ia tidak masuk
dalan  `1arangan  tersebut.  Menurut  saya  tentang  makna  hadits  ini,
larangan berlaku sebagalmana maknanya yang zhahir dan cakupannya

yang umum,  akan  tetapi  si fat  larangan  ini  hanyalah  fa»zz.A.  Hal  ini
dindikasikan   oleh   sabda   Nabi   SAW,   ®\i]=lI   :}a>   {*   }'   3¢

(Sesunggwhnya    lou    [sekiranya]    menbuka    perburlan    syctan),
maksudnya adalch mencanpakkan dalam hati penentangan terhadap
takdir sehingga syetan memberi rasa was-was padanya."
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Pemyataan  ini  disanggah  oleh  An-Nawawi  karena  kata  /aef
telah digunakan .pula untuk perkara yang lanipau, saperd sabda Nabi
sAw,  t.;Jifei ti ti}r:I::,i! 6 tf,ii ir tjint }' /schfro#j;a aha me#8ef&ftwz.

sejck  oval  dari  urusanku,  maka  aku  tidck  clan  membowa  hewan
harba«J.   Secara  tekstual,  larangan  mengatakan  /a%  berlalm  untck

perkara-perkara yang  tidak  ada  fudahnya.  Sedangkan mereka  yang
mengatckannya  karepa  menyayan8kan  ketaatan  kepada  AIlah  yang
luput darinya, atau apa yang tidak dapat dilakukan karena udzur, serta
hal-hal   sepertinya,   maka  ini  tidak  mengapa.   Makna  inilali  yang
dipahani olch sebagian besar deri penggunaan /a" (sekiranya) dalan
beberapa hadits."

AI Qurthubi dalam kitab i4/ Mw#!.in berkata,  "Maksud hadits
yang diriwayatkan .Muslim, perkara yang menjadi keharusan setelah
teljadinya apa yang ditakdirkan, Ladalah pasrah terhadap urusan Allah
dan ridha akan  apa  yang  ditakdirkan,  lalu berpaling dari  perbuatan
menoleh  kapada  apa  yang ~telah  luput,  karena ' apabila  seseorang
mengingat apa yang luput darinya, kemudian dia berkata,^` `Sekiranya
aku melakukan ini niscaya. akan berini', maka akan datang was-was
syetari,   dan  {syetan  . akin   terus  ,mene"s   membisikinya  'hingga
meridsukkLainya   da.lam '  keingiin.   Akhimya,   timbul   pehentangin
terhadap  aturan  yang'  telali  ditetapkan  sebelumnya.  hilah  amalan
syetan     yang     seseorang     dilarang    in:1akukan     sebab-sebabnya,
berdasarkansabdanya,®\£:±Jl:):>±;:±'}'b,¢JJ':)±S%r/a»gr»hafczha#,
"sekiranya" ,  karena  sesungguhnya  "sekiranya"  menbuha perbunlch

s}je/&#J.  Mcksudnya, bukan tidak mengucapkan kata /a# (sekiranya)
sama sekali, karena Nabi SAW telah mengucapkannya saperti dalan
sejumlah hadits. Akan tetapi larangan mengucapkannya berlaku pads

perkara-perkara yang berindikasi penentangan terhadap takdir, disertai
keyakinan   apabila   halangan   tersebut   hilang   maka   clan   teriadi
menyelisihi yang ditetapkan.
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Larangan itu tidak berlaku dalam hal sescorang mengabarkan
suatu halangan, untuk konteks perkara yang mcinliki faedah di nasa
clan datang, sehingga saperti ini diperbolehkan. Di sini tidck terdapat

pembukaan  bagi   perbuatan   syetan  dan   tidak  pula  hal-hal   yang
men8hantarkapedapen8haraman.

Selanjutnya   hoani   Bulchari   menyebutkan   sembilan   hndits
dalam bab ini, sebaSannya tentang mengucapkan /a# (sekiranya) dan
sebarian  lard  tentang  mengucapkan  /a"  /aa  Ocalau  bukan).  Untuk
baSan pertana terdapat dalan hadits kesatu, kedua, ketiga, keenan,
ke  delapan,  dan kesembilan.  Sedan8kan  untuk jenis kedut terdapat

pada hadits keempat, kelina, dan ketujuh.
Plerfui»q, hadits AI Qasin bin Muhammad, dia berkata, "Ibnu

Abbasmenyebutkanduaorangyangmelakukan/z.;an."Penjelasannya
telch  dipaparkan  secara  len8kap  pada  penbalasan  tentang  /I.'an
(saling sumpch antara suami istri). Maksud penyebutamya di tempat
initerdapatpedasauraNabiSAW,£j:i!I:L>f`irl3t±}`/S€fo.rnyo

aku meg.Of am seseorang tanpa bukti ...).

+ i Jredu4 hadits yang, diriwayatkan olch inam Bulchari dari Ali,
dari Sufyan, dari Amr, dari Atha`. Ali adalch lbnu Abdullch bin AI
Madini,  Suf}ran adalch lbnu Uyainah, Amr adalal Ibnu IThar,  dan
Atha` adalal Ibnu Abi Rchch.

';i:ie?$3^b^J±`:S^'pe;QJabisAwmengdyahanshalatleya).

Penjelasan redaksi hadits ini  sudah dipaparkan seeara lengkap` pada

pembchasan tentang  chalat.  Ia berasal  dari  riwayat Amr dari  Atha`
dengan jalur mzfrsa/, dan dari riwayat lbnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu
Abbas  dengan  sa»nd  yang  mausA«/,  saped  yang 'dijelaskan  oleh
Sufyan,  dimana dia berkata, "Ibnu Juraij  berkata,  dari Atha` .... " Ia

juga memiliki sa»ad yang mausAel/ melalui jalur yang disebutkan dan
tidak tergolong mzf 'a//ag. Kutipan Humaidi terhndap hadits ini dalan
kitab  f4/  Mas»ad  lebih jelas  dari  kutipan  Ali  bin  AI  Madini.  Dia
meriwayatkannya dari Sufyan, dia berkata: Amr menceritakan kapada
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kami, dari Atha`. Sufyan bedrafa: Ixi3Ei± pula kapeda kanri oleh
I Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibrm AheaL Sdb in dia menyebutkan

redcksi hadits.

AI Humaidi berkata,  "Sufyan tfrfed=g menceritalran hadits
ini   dari   Amr   dan   Ibnu   Juraij   dad   in  Abbas.   Apal>ila   dia
menyebutkan berita maka dia bckata, `DiochdaD IBqpada kani atau
aku  mendengamya  mengabarkan  hadits  iri',  yahi  darn  Amr,  dari
Atha`, dengan jalur metrsa/, dan dari lbnu Jtnd5, dari Adin`, dari mnu
Abbas dengan Sa»ad yang maz"Aw/. "

` Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ali mdiwaprdEmBp di 8empat ini

dengan  kata  'o»  (tidak  tegas  menunjuldrm  mendqgar  langstmg),
bersanaan   dengan   itu   dia   memisahkamyaL   rna   mcnambal]lrm

perincian  redaksi  hadits  dari  keduanya  dinana  dia bckata,  "Amr
berkata, `Kepalanya menetes'."

Ibnu Juralj berkata, "Dia menyapu air dari sisi badannya .... "

Mengenai perkataarmya, "mrahin bin AI Mundzir berkata . . ."
maksudnya  adalah  Muhammad bin  Muslim -yakni  Ath-Tha`ifi-
meriwayatkannya dari Amr bin Dinar, dari Atha`, melalui sc»[nd yang
mausAw/  dengan  menyebut  mnu  Abbas.  Ia  menyelisihi  penegasan
Sufyan bin Uyainah,  dari Amr, bahwa haditsnya berasal dari Atha`,
tidck ada padanya Ibnu Abbas, sehingga ini dianggap kekeliruan Ath-
Tha`ifi. Dia diberi si fat tentang keburukan hafalan den haditsnya telch
dinukil  AI  Ismaili  dengan  Sa#cld  yang  mawsfow/  melalui  dua  jalur
seperti   ini.   Dia   menyebutkan   termasuk   kelompok   mereka   yang
menceritakannya  dari  Sufyan  disertai  todrzJ.  ®enyisipan)  -saperti

yang  dikatakan  AI  Humaidi-  adalch,  "Abdul  A'la  bin  Hammad,
Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi, dan Abu Hanifch, bahwa Abdah bin
Abdunchim dan Ammar bin AI Hasan meriwayatkarmya dari Sufyan,
lalu  keduanya  mencukupkannya  pada  jalur   Amr,   dan   keduanya
menyebutkan  Ibnu  Abbas  di  dalannya.  Mereka  keliru  dalan  hal
tersebut lebih fatal dari kekeliruan yang dilakukan oleh Abdul A'la.
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Ibnu Abi Umar meriwayatkannya di dua tempat, dari  Ibnu Uyainah
secara terpisal, sesuni versi yang benar.

Saya   (Ibnu   Hajar)   katakan,   demikian   juga   hadits   yang
diriwayatkan  oleh  An-Nasa`i,  dari  Muhammad  bin  Manshur,  dari
Sufyan, secara texpisah.

ffeft.grty hadits Abu Hulrch, 9l*u; **jq'#i j3 #i °®i dy}'

uKalou bukan memberatkqu umatha niscaya aku perintchkan mereka
bersz.wa#). Demikian dia mengutipnya secara ringkas dari Ja'far bin
Rabi'ch -yalmi  Al rmshri- dari  Abdurrahman  (yalmi  AI  A'raj).
Lalu AI Ismaili menyebutkan nasabnya dalam riwayat Syu'aib bin AI-
Laits, dari bapalmya, dan tidak melebihkan dari apa yang tersebut di
tempat itu. ' hi menunjukkan bahwa bagian tersebut tercantum dalan
jalur   ini.   AI   Mizzi   menyebutkan   dalam   kitab   4/   AjAntz/  dan
menanbahkan,  ia:.  :)+  a:g  ¢ada  sefz.ap  ha/I.  sAa/afJ.  Tetapi  saya

belum melihat tanbahan yang dimaksud pada jalur ini dalan kutipan
mereka  yang  meriwayatlrannya. . Akan  tetapi  ia  tercant`m  dalan
riwayat hnan Bukhari, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari AI A'raj.
Dia  menyebutkannya  pada  pembahasan  tentang  shalat  Jum'at  dan
dinisbatkan oleh AI Mizzi kapada pembahasan tentang shalat tanpa
mengaitkan  dengan  shalat  Jum'at,  dan  ini  termasuk  perkara  yang
dikritik pula.

Catatan

Disebutkan di tempat ini dalam naskah JdsA-SHagA¢»z., ``Hadits
ini diriwayatkan pula oleh Sulainan bin AI Mughirah, dari Tsabit, dari
Anas."  Tetapi  hal  ini  keliru.  Yang  benar  adalah  keterangan  yang
dinukil  oleh yang lain,  bahwa baedan ini disebutkan sesudah hadits

yang disebutkan b6rikutnya.

iKeemp¢f,  hadits  Anas  tentang  larangan menyambung puasa.
Dia  menyebutkan  dari  jalur  Humaid  -yalmi  Ath-Thawil-,  dari
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Tsabit, dari Anas. Penjelasannya telah dipaparkan secara lengkap pada

pembahasan tentang puasa. Perkataan, `Hadits ini diriwayatkan pula
oleh Sulaiman bin AI Muchirch dari Tsabit  . . ." telah dinukil secara
maasA"/ oleh inam Muslim, dari Abu An-Nadhr, dari Sulaiman bin
AI  Mu8hirah.  Kemudian  kani  menemukan  melalul  jalur  ringkas
dalam M%s»ad i4bd bz.# He/maid. Riwayat mzf 'a//ag ini tercantum pula
dalam riwayat Krimah sebelumnya hadits Humaid dari Anas. Dengan
demikian jadilah jalur  lain  yang  terkait  dengan  hadits,  5£i  3i  'Y}'

(KaJ/a%  fz.dr4  me7»beraffa»),  dan  ini  adalch  kekeliruan  fatal.  Yang
benar  adalah  penyebutannya  di  tempat  ini  saperti  tercantum  pada
riwayat laiinya.

iKe/I.m¢,  hadits  Abu  Hurairch  yang  senakna  dengan  hadits
terdahulu,dandidalamnyadisebutkah,dy;Ji>lJl:?a:;iili}ff'\:ii(KeJz.faa

mereha tidak mow mcka beliou menyambung punsa bersama merekdy.
Penjelasarmya  sudah  dipaparkan  sebelumnya  secara  lengkap  pada

pembahasan tentang puasa.  Sedan9kan perkataan,  "Al-Laits berkata,
Abdurrahman bin Khalid menceritakan kapedaku", maksudnya adalal
Ibnu  Musafir  AI  Fahmi  (sang  pemimpin  Mesir).  Jalur  riwayatnya
disebutkan   Ad-Danquthni   secara   z»aasAzf/   melalul   Abu   Shalih
dariny?.

jKee»¢7»,   hadits   Aisych  tentang  AI   Jade,   yalmi   AI   Hijr.
Penjelasarmya   sudah   dipaparkan   secara  detail   peda  pembahasan
tentang haji. Yang dinaksudkan di tempat ini adalah lafazh,   bi q}`3

Fjie3:iaJ.iirii.®i*fjfr';S'bi3Gi33faey.vie'tE:+ar3itKa7a„
bukan kaunmu masth dckat dengan masa jahillych dan aha Thatwatir
hati mereka mengingkari, niscaya aku memasukkan AI Jade ke dalam
Ka 'baA). Demikian redaksi yang disebutkan tanpa kalinat pelengkap,
dimana sehanisnya adalch, `Niscaya aku akan melakukarmya."

Jrcgiv/.«A,  hadits Abu Hurairah,  jfo'ql  C¢  i}l  t:Zr :Jfty.I  fty'

(Kalou bukan kyrah niscaya cku termasuk dari kalangan A:tshar). D±
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dalamnya disebutkan,  fty  }i ¢:913 Jal  i:lil  }'J (Sefa.rrtya  ma%asi.a

menempuh suatw lenbah atou jalan di pebukitan». Pen3ckasan :aflts
ini  sudch dipaparkan ketika membahas tentang perang Hunain saat
mengulas  hadits  Abdullah bin  Zaid  yang  disebutlcan  berikutnya  di
tempat ini, yaitu hadits kedelapan.

Jrdehapr»,  hadits  [inas  bin Malik  RA  sama  saperti  hadits
sebelumya.  haan  Bukhari  menyebutkamya  seeara  rin8kas  den
"" 'aJhag. Ia dinukil pula oleh Abu At-Tayyah dsri Anas sehubungan
dengan jalan di pelbukitan, yaltu pehataan,   \£P )i e:;13 irdl frfu }'
•*a±  ®)i   ?XjEtr\  '€?()  t31:i  usekiranya  manusia  menempwh  suatu

lembchatoujalandiperbuld;tom,r[iscayaakuakanmenempwhlenbch
[47asAar dr» /.a/a» merehaJ.  Hadits ini sudah dinukil seeara maz«A"/

padapembahasantentangpcrmgThmainsesudahhaditsAbdullahbin
ZaidyangdisitirterdaluluSebagiankandungannyatelchdikutippula
padapenbahasantentangkeutamaankaunAnshar.

As-Subki AI Kal>ir berkata, f Maksud hnan Bukhari dengan

judul   bab   dan   hadits-haditsnya,   bahwa   mengucapkan   kata   /a#
(sekiranya) bukan perkan yang tidak disukai seeara mutlak. Bahkan
yang tidak disukai itu adalal sesuati yang bersifat khusus. Hal ini
dapat  dipchami   dari  pckataan  haan  Bukhari,   `Dari  perkataan
`sekiranya'," yang menunjuldran `sebaSan'. Beritu pula keberadaan

latch  ini  dalan  hadits-hadits  shaAz.A.   blch  karena  itu,  sesudah
menyebutkan   hadits,    givlJ    2}¢3    (Ja#fez.fo4    fum#    den.    wcapa#
"sefa.ranyq'),makaAth-Thalawi'berkata`TimanAIlahdalamsural

AIA'raafayat188,'d.I;I>i:=±}'J@anse#ranyaafumengef¢A"z.

yng gal.a/,  dan  schda  Nabi  SAW,  tl;t^Lfa!  6  tfji  a£  ::.i£.I  }'
(Sekirarrya aku mengctahi sejak .oval,  ?Pit q:r: T::I::rp!!).. .:=
sabda beliau dalan hadits lain,  Uti dff 6 JS j,Cl aill 3i }' :3jif k33
'Je3   6  'ife  '±Jeil   (Seorang   laki-laki   berhato,   "Sekiranya  Allah

Tranberikan kepadaku  sepend  apa yang  diber{kan kapada  si fulan
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niscaya chL aha ndahihan seperti yang dicL lakukan") "eminignddran
balwa kata hal (Sctinya) bukanlch sesuatu yang tidak disukai dalam
sngala pckara. Krmudian fiman Allah tentang orangrorang munafik
dalan sewh Aali lmraan ayat 154, ;;j2i +ql de  L3' 36 }' /Sefa.rany¢

ado ba:gL kite barang sesuafro [hak campur tangan] dalanil urusan ini),
srfu bantalan Allah terhadap mereka dalam sural Aali lmraan ayat
154, .;ZZ±  i .;±  .i  (Sekiranya  kanu  di  rumah-rumah  hamu).

menDthdin apaiapa yang dipcholehkan dari kata /aef (sckiranys)."

Ihia jugr bckata,  .Kani  dapati  orangorang  Arab  mencela
uxpan hal (§ckinydy dan mengapjuckan agar waapada tchadapnya.
Mch bakata, `Waapadalah tchadap /aq dan hati-hatilch dad Aaef. '
Mch malsud]rm adalal pedcataan, `.Sekiranya alm mengctahui ini
adalalhaikriscayaalmalrmmengedckamya'."

Dalamhaditssinandisebutkan,at'eie3fiji;bi:P@.o;acJ:}i
dr=jzi}':er`®f.iFi#b%q3=+=±,*p''9G>fe3a+fa=3,t£'p'

arman kapada €chdiT  adalah  enghau mengetaha:i  bahwa  apa yang
diirkdiin "zninqum pasti mengenainu dan apa yang dichdirkan
tidck mengprain.  pasti  tidck  akan  merimpa[m:u.  Jangan  katchm
eenfrog see.4at.I yang men:in:pan..  "Sdranya aku melchlkam iri.')
MalrsDdnya,riscayaatanbegini.

Ashstrm   beddy   `Saya   menccmati   kaftan   sabdanya,
"Becarmgg.th\siqugg.d.   terhadap   apa   yang   bemarfeat   bagi:n'I:It",

dengan salbdanya, "JhaiAfhaA dr. eiaqpan /ow",  mcka ahi mendapati
igut tapat temela bari ucapan /ou., yaitu dua jenis:

PErfuq pada walrfui sedang berlangsung selana pchuntan
haaikan masih menun8linkan schailmya tidak ditinggallran
Lama   kchilangan   sesuatu   yang   lain.    Sehinga   jangan
mengatalm   `Sckinya  yang  ini   ada  niscaya  aku   akan
kqjalho   deBrikian'.   Padahal   dia   mampu   melakukannya
mestdym  tidck   ada  pckara   yang   dia   katakan.   Bal]kan
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sesedrang  sebaiknya  melakukan  kebaikan  dan  bersungguh-
sunggul unut tidak melewalkanya

Ked#q   orang  yang  tidak  menperoleh  satu  urusan  dunia
sebaiknya tidak menyibukkan diri dengan. menyesali,  karena
tindalran  saperti  itu  sama  halnya  dengan  sikap  tidak  mau
menerima  takdir  dan  menyegedran  kesedinan  yang  tidak
memberi manfaat apa pun. Bahkan, hanya akan menyibukkan
diri   dengan   mengqjamya   padahal   munglin   saja   masih
bemanfaat.   Sehingga   celaan   kenbali   kapada   apa   yang
•berlangsung   karena   meninbulkan   pchuatan   yang   tidak

`,berguna,   dan   kenbali   kapada   nasa   lalu   karena   dapat

menentang takdir, dan ini lebih bunik daripada yang pertama.
Jika  ditanbah  dengan  sikap  mcndustakan,  maka  itu  lebih
burck  lagi.   Saperti  per]rataan  orangrorang  munafik  dalan
surah At-Taubah ayat 42, izii G:+J' a£=.! jl' t/I.ha/a« famz.

` \  sanggup tentulch kant berangkat bea.sapa-sana kqu), ,dr,

fiman AIlah dalan slid Aali mraan ;yat 167,   qe ¢i:;` Jl'
®i\as+ (Sekiranya kqui mengetahai clan tdyadi peperangan

fezzf«/aA  hamz'  mapgffafzz.  hazf/,  begitu  pula  dengan  fiman
Allah.dalam  surah  Aali  mraan  ayat  168,  ljfj  e  U`ji6i  }'

(Sekiranya   i'iilereka   mengikuti   hita   tenrfulch   mereha   tidak
I     terbunwh)."

Did beckata,` "Semua kata '/azf yang ada dalan AI Qur`an dan
berasal dii firman Allah, saped fimin-Nya dalan surah Aali Imraan
ayat\S4,.;Z3£S.;±.j.ti(Katakanlah,`.Sekiranyahamudirumah~
7"mch hainzf. "/, dan fiman-Nya dalan suin An-Nisaa` ayat 78,  }'3

!er £JJf j (Kendatipwil kamu beredn di dalam beuteng yang

ft.ngg7.  dr#  fofoA/,  sena  yang  sapertinya,  maka  ini  adalah  benar,
karena  Allah   meng€tahuinya~   Sedanglran   yang  digunakan   untuk
mengaltkan  lralimat  maha  masih  ddyersoaHrm,  keeuali  hal  yang
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berkaitan itu adalah sesuafu yang tercela. Saperti fiman Allah dalan
surahAIBaqarchayat109,*iti;I;*iir*`ji}£?`rG?°IPit#i€S3
l.)a  (Sebagian  besar  ahli  kitab  menginginkan  agar  mereha  dapat

mengembalikan   kam   kepada   kekafiran   setelah   karrm  beriman),
karenaapayangmerekaharapkanitujustruteriadisebaliknya."
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3GLi\j£TLfr-`   .      \      ,

E=

g5. RITAB ImABAR AHAD OERITA YANG
DINUIHL SATU ORANG)

1. Bolehnya Menerima Berifa Safu Orang ya]g Jujur dalam
Masalah Adzan, Shalat, nasa, Faraidh, dal Hh]mm

c#:gull  e  13a:z€;i i2j56  * fr£ ]J ir iLf trjb  :ckj€  3'j3

(-®33-j#Jth-ap,;,J=3,i!i#j,J
Firm:an AIAalL, "Mengapa tidck pergi drTi tiap-tiap golongan

di antara mereka beberapa orang untuk memperdalan pengetchLazi
mereka  terttang   agama   dan  untuk  memberi  pgivgatan  kapeda
haumnya apabtla mereka telch kembdi kapadanya. supoya mercka iho
drprf men/.agr dz.n.nyt]. " (Qs. At-Taubal [9]: 122)

•tijfat 6fa3ij°i de pd!6 6!3> :jG: ife £56 i;}, #.faj
E|

#al6f;€.O!>:jii€@'j;.i.~y,u=£jjfs,dis#,i;
+,JcaJ,+,i::,;iiJifea,,j=S#,:I;;:i:i-i.(,i;=±

flij;i;*kfeL®bS
tJ
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Seseorang  disebut  fAa[ `zJa!A  a[elompok)  berdasarkan  fiman
AI:Lath,   ``Dan  jika   ada   dun   golongan   dari   orang-orang  rndkmin
bexpera%g. "'  Apabila  dua  laki-laki  saling  bexperang  maka  masck
dalam makna ayat ini. Fiman AIlal,  ``Jz.ha drfang fepczdamw orang

fiasik   membowa   suatu   berita,   rlra,ka   periksalch   dengan   teliti."2
Bagaimana  Nchi  SAW  mengutLis  para  pembantunya  satu  persatu.
Apabila   salah   scorang  mereka  lupa  maka  dikembalikan  kapada
Sunah.

# &i jfa ¢#i isi :'j6 55±froi di di,a
aw ]*; '06~j 'iS` i;jL£ :'rff dr€j 'O};,fa ir,i +3
_ds, :j Oji_ chi iaeL is ii # ffi fa; *3 # &i j±

*; ,Ji36 i j'! I+)i :'j6 I:L`j*€j cL`:i;J d`}€ Li; d`€L
ats ijfo3 -ckf 'v ojf cki ;cif f;3- FJ#J *JitJ

#33°3  +ki ifa' °d;3j;  :S\£n  p:;zi  ,;:C  jfi  d;jiito.i;
•+giv

7246. Dari Abu Qilabal, Malik bin AI Huwairits menceritakan
kapada kami,  dia berkata,  `Kami  datang menemui Nabi  SAW  saat
kami  masih  pemuda-pemuda  sebaya.  Kani  tinggal  di  sisi  beliau
selania dua puluh hari.  Rasulullah  SAW  adalah orang  yang  sangat
lembut. Ketika beliau menduga kami telch terkenang kapada keluarga-
kelunrga kami -atau kani telah rindu- maka beliau menanyai kani
tentang  orang-orang yang kami tinggalkan.  Kami pun mengabarkan
kapada beliau. Maka beliau bersabda,  Kemb¢/I./aA fe ke/"¢rgr ha/-i.an
masing-masing,   tinggallah   bersama   mereka,   ajari   mereka,   dan

:8::#E:j=::#::
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perz.7!Jtzfaha# merefaa -beliau menyebutkan banyck perkara yang rfu
men8hafalnya   dan   tidak   men8hafalnya-   d¢#   SAa[/af/aA   ha/I.a!#
sebagaimana  kalian  metihat  aku  shalat..  Apabila yshalat  telch  tiba
maka salch seorang kalian hendakya mengunandangkan adean, lalu
salahseorangdarihalianyangpalingbesarmenginamikalian..''

45u'±j,-g3G;]u'3f-
ug- -# ci±; a3- life Jji; bf ;idol if'3 ;±i;Lf i¥.J3

cf;ai #! caj; A£3 .life ]i;
7247.   Dari   Ibnu   Mas'ud,   dia   berkata:   Rasulullah   SAW

bershode,  "Janganlah  adzan  Bilal  mencegah  salch  seorarlg  kalian
dari   saharmya.   Sesungguhnya   dia   adalch   adzan   -aitoNI  behara
bersalrdfa, rrrayerm- di  malan  hari,  agar orang  shalat  di  antara
kalian  kembali  (istrahat),  dan  orang  yang  tidur  di  antara  kalian
terbangun. Bukanlah I ;air ar saperti ini -Yakya rmc[Igrgunpndha\ kecha
telapck tanga"ryar- hingga beliau mengataharl saperti ini -Ytrya
membentan8kankeduajaritelunjuknyap."

•j, ± ur fai deJ

¢>rd.Sr;frr]rft
i+ J€3 J; i, # #

:Jj i3 ,& a, j=
•f#ii;i,,

7248. Dari Abdullah bin Dinar, dia beckata: Aku mendengar
Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,  "SnggrA
Bilal menyeru di malan hari,  makan dan mi"mlch kalian  hingga
lbmUmmiMaktumnenyeru(adzan)."

i,(
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::}:j3 I:=i ;;ill ii3 ±fa &i jfa ¢#i i£; jfa :J6 &i # if

:dij *€i=L i==;: ii:i 'i=:fr i}'j .'ai; G3 :Jj 9;s\=ii g! 1:j{

•*.
7249. Dari Abdullah, dia berkata, `Nabi SAW shalat Zhuhur

menrimani  kani  sebanyak  lima  rakaat.   Ada  yang  mengatakan,
`Apckah  shalat  ditambah?'  Beliau  bertanya,   `J4pahafa  I.fw? '  Mereka

berkata,  `Engkau shalat lima rakaat'.  Maka beliau lantas  sujud dua
kali sesudal salan."

Jri; L#;i ir 'J;i2J+ f3 # &i j= &i J*; ®ef :;;;i tJ;fi;
`             €        ,       ,,                     _                _,.      \          ,.,,-,,

;3 'dfef :]faf 9cif ii a" ]*; i: :s\=ii p:pei  :i;:cool j; ij'

jfas f3 # &i utp &i J*; fife  .*€  :Lai ia;  .c,:apoi

3f„#iefroL:€+:++:c*~'+ic#J
93# ie fro:

7250.  Dari  Abu  Hutainh,  bahwa  Rasulullah  SAW  pemah
menyudahi  shalat ketika rakaat kedua.  Maka Dzul Yadain bertanya
kapada beliau, "Apakch shalat telch dirin8kas wahai Rasulullch SAW
ataukch   en8kau   lupa?"   Beliau   bertanya,   "Apakch   Dzul   Yndain
benar?"  Orang-orang  menjawab,  `Benar."  Mcka  Rasulullah  SAW
berdiri lalu shalat dua rakaat yang lain kemudian salam.  Setelah itu
beliau  bertakbir  dan  sujud  sana  saperti  sujudnya  (terdahulu)  atan
lebih  panjang.  Kemudian  beliau  mengangkat  kapalanya  dan  sujud
saga sq2erti sujudnya lalu mengangkat kepalanya.
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pT*;ti;;g#,;iej:d;J13,£,:J6
+,

it3`OTj.i
a,all di~,~

®J»3
JJ;i is i3 # a, jfa a, 'J*J
-,

lJJlrfu¢ fthi i; **3 ocj6`3 iij#i=j i;<j°i :)i::;; oof ;i

•i*O, j!
7251.  Dari  Abdullali bin Umar,  dia berkata,  `Ketika orang-

orang berada di Quba` sedang shalat Subuh, tiba-tiba datang seseorang
kapada  mereka  lalu  berkata,   `Sesungguhnya  telah  ditunmkan  AI

Qur`an  kapada  Rasulullah  SAW  malam  ini,  beliau  diperintahkan
untuk  men8hadap  Ka'bah  maka  menghadaplah  ke  arah  tersebut.
Wajah mereka yang tadinya ke arah Syani, lalu mereka belputar ke
arahKa'bch'."
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7252.  Dari  AI  Bara`,  dia berkata,  `Ketika Rasulullah  SAW.
datan8 ke Madinah, beliau shalat men8hadap Baitul Maqdis  selama
enan belas atau tujuh belas bulan, beliau senang untuk menchadap
Ka'bah.  Ialu  Allah  menurunkan,   `Szf»ggrfA  Kamz.  /serz.ng/  me/I.Aaf
muhamu   menengedahkan   ke   langit,   maka   sungguh   Kani   akan
memalingkarmu   ke   kiblat   yang   kamu   sukai'.   Bdian  ken:rodiar\
men8hadap  ke  arah  Ka'bah.  Saat  itu  seorang  laki-lahi  ikut  shalat
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Ashar bersamanya.  Kemudian dia keluar dan melewati  suatu kaum
Anshar  maka  dia  berkata  sambil  bersaksi  bahwa  dia  telch  shalat
bersama Nabi  SAW,  dan beliau telch  dihadapkan  ke  arab  Ka'bah.
Maka Mereka pun belbalik dalam keadaan ruku' pada shalat Ashar."
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7253.  Dari  Anas  bin  Malik  RA,  dia  berkata,  `Ketika  aku
sedang memberi minuin Abu Thalhah AI Aushari, Abu Ubaldah bin
AI Jarrah, dan Ubai bin Ka'ab minuman dari /¢dAz.k*  Qchamer yang
dibuat  dari kuma),  tiba-tiba datanglah sescorang menemui  mereka
lalu  berkata,   `Sungguh  khamer  telah  diharamkan'.   Abu  Thalhah
berkata, `Wahai Anas, berdirilah ke bejana ini dan hancurkanlah' ."

Anas  berkata,  "Aku  kemudian  berdiri  menchampiri  bejana
milik kami lalu memukul barian bawahnya hingga pecah."

€j;fy':pii` Ply,Jj i3 # &i j= 6#i 'cjf :ii;ii if
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7254.  Dari  Hudzaifah,  bahwa  Nabi  SAW  pemah  bersabda

kepada pendrduk Najran, , "SafzzggrA afaf afacz" me«g"fas seorzz7Ig /nd.-
laki yang  terpercaya  dan, be:nor-benar  texpercaya  kapeda  kaliem."
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Maka  sahabat-sahabat  Nabi.  SAW  sangat  mencharapkamya.  Lalu
beliau mengirim Abu Ubaidah.

# ,a£{ if], :+i # &1 cL> gfl 'J6 t# &1 `g±J r`f #
•:# Ji 3:ty, gjf i±f3

7255.  Dari  Anas  RA,  Nal]i  SAW  bersabda,   ``Sef}.aip  wmaf
memiliki orang yang bisa dipercaya, dan orang kapercayaan umat ini
adalah Abu Ubaldah. "
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7256. Dari Umar RA, dia berkata, `Temah ada seorang laki-
laki dari kalangan Aushar apabila tidak hadir dan alni hadir, maka aku
menyampaikan  kapadanya  apa  yang bensal  dari  Rasulullah  SAW,
lalu  apabila  aku  tidak  hadir  di  sisi  Rasiilullal  SAW,  mcka  dia
menyanxpaikan kapadaku apa yang bensal dari Rasulullah SAW."
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7257.   Dari  Ali  RA,  bchwa  Nabi   SAW  pemah  mengirim

pasukan dan mengangkat scorang laki-laki urfuk memimpin mereka,
1alu dia menyalakan api dan berkata, "Masuklch ke dalam api." Ketika
mereka  ingiv  masuk  ke   dalannya,   sebagian  yang   lain  berkata,
"Sesungguhnya     kami      lari      darinya."      Setelch     itu     mereka

menceritakarmya kepada Nabi  SAW,  maka beliau bersabda kepada
mereka yang ingin masuk ke dalan api,  "Sefa.ra#)/a mereha masc4k ke
dalan api itu hiscaya mereka akan senantiasa berada di dalarrmya
Az.nggr  H¢rz.  KJ.amclf. "  Lalu  beliau  bersabda  kepada  yang  laimya,
``Tidak   ada   kctaatan   dalan   perbuatan   maksiat,   sesungguhaya

ketaatan tw dalam perkara yang makrrf "

*,G i; 'ul:33 :1;i li` ®ef :Jif &1 # u; &1 # ®Jf +qj #:` f
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7258-7259. Dari Ibnu Syihab, bchwa Ubaidillah bin Abdullch
mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid
mengabarkan  kapadanya,  bahwa  dua  laki-laki  pemch  mengajukan

persen9ketaan kepada Nabi SAW,
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7260. Dari Az-Zuliri, Uhaidillal bin Abdllllah bin Utbah bin
Mas'ud   mengatarkan   kapadalnL   balwa   Abu   Huralrah   berkata,
`Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tea-tiba seorang laki-

laki bndui berdiri dan beckata,  `Walai Rasulurmb putuckan untukku
berdasarkan  kitab  Allal'.  I.awan  sengl=ctan:ys berdiri  dan  berkata,
`Benar wahai Rasulullah, putust[an untulmys bedasal'kan kitab Allah

dan izinkan aku'. Nabi SAW bersabda kepadanya,  `K¢f&fa»/CZA '. Dia
berkata,  `Sungguh analdni schagai olang sevaan pada orang ini lalu
dia  berzina  dengan  istrinya.  Cingrolang  haudian  mengabarkan
kapadaku  bahwa  anakku  dirajan  MckaL  alm  menebusnya  dengan
seratus ekor kambing serta seorang budck pettapun. Kemudian aku
bertanya kapada ahli ilmu, merdra pun mengalal]rm kepadaku bahwa
istri orang ini dirajam, sedanglrm analdni dicanbuk sentus kali dan
diasin8kan satu tahun'. Befall bersabda,  `JDfanz. )nzzzzg/.h4indif berflda dz.
tangan-Nya, sunggwh aku ckan metrmLtlLshan di an:trra kalinm berdua
berdasarkan  kitab   Allah.   Brdak  penermp.Lan  dan  hambing   akan
dikembalikan kapadrmu,  sedanalban anoha. dicanbuk seratus  kali
seriadiasingkansatutch:un.InhaenghaLwahalUrlais-seoranglaki-
laki dart suku Aslc[:rr+, pergilah besck kapada istri orang ivi, apabila
dz.a me»grfaf mcka ro/.a7nhaA dfo'.  Setelal in Uinais .pergi menemui
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wanita tersebut, kemudian dia mengaku telah berzina maka Unais pun
merajamnya. "

Keterangan Hadits :

(Bab bolehnya menerima berita satu orang). Demflhan redalKsii
yang dinukil oleh semua periwayat dengan kata bab keeuali naskah
Ash-Sha8hani, di dalamnya disebutkan, "Kitab khal]ar clad." Lalu dia
berkata,  `Bal)  apa-apa  yang  disebutkan  ...".  Ini  berarti  ia  adalch
bagian dari pembahasan hukum.  hi jelas bahwa paling utana pada

pembalrasan  tentang  harapan  dikatakan  sebagai  `foat"  dan  bukan
"kitab". Atau tempatnya dialchirkan dari balb ini. Kemudian barmcz/¢A

tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, AI Qatisi, dan AI Juljani.
Tetapi b¢s»ia/dA tercanfum di tempat ini sebelum kata "bat" saperti

yang disebutkan dalan riwayat Karimah dan AI Ashili. Mungkin pula
ini  termasuk bagian dari  pembahasan tentang belpegang kepada AI

Qur`an dan Surmah. Baran9kali sebagian mereka yang menyalin kitab
telah  mendahulukannya  dari  pembahasan  tersebut.  Pada  sebagian
naskah  sebelum  bczs7?¢a/lczA  disebutkan,  `Kitab  ]chabar  clad." Namun
naskah ini tidaklah menjadi pegangan.

Maksud  `pembolehan'  di  sini  adalah boleh mengamalkarmya
dan menjadikamya pegangan  serta berdalil  dengannya.  Kata waAz.d

(satu) di sini adalah hakikat dari satu. Dalan terminologi ahli ushul,
yang dimaksud dengannya adalah berita yang tidak mencapai tingkat
7»efAc"/afz.r.  Sedan9kan  maksud  dari judul  bab  adalch  bantahan bagi

yang   mengatakan,   `Khabar   ahad   (berita   satu   orang)   tidak   bisa
dijadikan    sebagai    dalil    0andasan    argumentasi)    kecuali    bila
diriwayatkan oleh lebih banyck dari satu orang sehingga mirip dengan
kesaksian.  Kousekuensinya,  bantahan  bagi  yang  mempersyaratkan
empat orang atau lebih banyak.  Abu Manshur AI Bachdadi menukil
bahwa sebagian mereka inensyaratkan dalam penerimaan khal)ar ahad
hendalmya diriwayatkan oleh tiga orang dari tiga orang hingga alchir.
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SebaSan lagi mensyaratkan empat orang dari empat orang. Ada pula

yang mensyaratkan lima orang dari lira orang.  Selain itu, ada yang
mensyaratkan tujuh orang dari tujuh orang."

Seakan-akan orang yang berkata dari mereka melihat jumlch
tersebut dapat menghasilkan sifat mzffawtzfz.r. Atau dia melihat bahwa
khabar  ®erita)  terbagi  menjadi  m«f8wafz-r,  ahad,  dan  in"fowassz.fA.
Namun Abu Manshur tidak menyebut mereka yang mensyaratkan dua
orang dari dua orang saperti halnya kesaksian atas kesaksian. Hal ini
dinukil   dari   sebagian  ulama  Mu'tazilah.   AI  Maziri   dan  laimya
menukil dari Abu Ali AI Jubba`i dan dinisbatkan kapada AI Halin
Abu Abdillah, bahwa dia meng]dain hal ini sebagai syarat dari Iinam
Bukhari  dan  Muslim.  Tetapi  ini  merxpakan  kekelin]an  AI  Halin
saperti yang saya jelaskan dalam pengantar ilmu hadits.

Mengenai kalinat  `orang telpereaya' merixpakan pembatasan
yang  mesti   ada,  karma  lawamya  (yalmi  pendusta)   tidak  dapat
dijadikan sebagal dalil menurut kesapakatan. Sedan8lran mereka yang
tidak  diketahui  keadaarmya boleh  dijadikan pendukung.  Kcmudian
kata `firaidh' sesudah "adzan, shalat, dan puasa", temasuk menyebut
kata yang umum sesudah kata yang khusus. Hanya saj-a ketiga hal itu
disebutkan    secara    khusus    untuk    memberi    pchatian    khusus
terhadapnya.

AI Kamani berkata, `Untuk dikctahui bahwa ia berlaku dalan
perkara   yang   bersifat   amaftyuA   ®ed)untan)   bu)rm   z''ftyedz.y¢A
¢eyckinan)."

Khabar  ahnd  ®edta  satu  orang)  dalan  hal  adzan  diterima
apatila   orang   yang   menyampalkarmya   terpercaya.    Jika   adzan
dilakukan ketika telah masuk waktu, maka shalat boleh dilakiha saat
itu.    Sedan8kan    adzan    dalam    hal    shalat    maksudnya    adalah

pemberitahun  tentang   arah  kiblat.   Adzan   dalam   masalah   puasa
maksudnya    adalah    pembedtahuan    akan    ted>itnya    fajar    atau
terbenamnya matahari. Kcmudian kata `hukum' sesudal kata `faraidh'
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termasuk  penyebutan  kata  umum  sesudah  kata  umum  yang  lebih
khusus darinya, karena faraidh adalah salah satu barian dari hukum.

aJ.ql  i§3  if  *  Ji`  q3ii   :jrfu<  &t   JSJ  tDa# jrmam  j4JJa!fr,
"Mengapa tidck pergi tiap-tiap  golongan  dari mereha  .... ") DaLham

riwayat Karimah disebutkan ayat ini hingga, 63JiLjJ /men/.agr dz.rz). hi

pula yang dimaksudkan dengan kata `ayat' dalan riwayat lainnya. hi
merupakan   pandangan   dari   haan   Bukhari   bahwa   kata   ffrcz`z/¢A

(sekelompok) mencakup satu orang dan seterusnya dan tidak khusus
digunakan untLik jumlch tertentu. Pemyataan serupa dinukil juga dari
lbnu Abbas dan lairmya seperti An-Nakha'i dan Mujahid saperti yang
dikutip Ats-Tsa'labi dan lalnnya. Sementara menurut Atha`, Ihimch,
dan Ibnu Zaid, terdiri dari empat orang.  Dari Ibnu Abbas dikatakan
dari  empat hingga empat puluh.  Diriwayatkan dari Az-Zuhri,  terdiri
dari  tiga  orang.  Kemudian  diriwayatkan  din  AI  Hasan,  sebanyak
sepuluh orang.  Dari  inam Malik  dikatakan bchwa jumlah minimal
dinamakan  ffea `z/zzfo  adalah  empat  orang.  Demikian  pendapat  yang
dinyatakan secara mutlck oleh lbnu At-Tin. Meski sebenarnya Imam
Malik mengatakan bchwa hal  itu  sehubungan  dengan  mereka  yang
menchadiri pelaksanaan hukum rajam bagi pezina. Diriwayatkan dari
Rabi'ah, ada yang mengatakan, terdiri dari lima orang.

Ar-Raghib  berkata,  "Kata  ffea `z/czft  adalah jamak.  Sedangkan
bentuk tunggalnya adalah £Aa `zJ Yang dimaksud dari kata itu adalch
"satu"   sehingga   benarlah   apa   yang   dikatakan.   Bisa  juga   yang

dimaksud adalah jamak dan digunakan untuk satu. "

Atha` berkata, "Kata ffac! `z/aft digunakan untuk dua atau lebih."

Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Ishaq Az-Zajjaj, bahwa kata
fAa `z/tzA  mengisyaratkan makna I.anak  dan mininalnya  adrlah  dua.
Namun,   ditanggapi   bahwa   kata   fAa`z/¢A   dalan   bahasa   artinya

potongan    sesuatu    tanpa    ketentuan    jumlah.     Sebagian    ulama
mengukuhkan penetapan dalil dengan ayat pertama menurut versi lain.
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Ketika Allah berfiman, Pj :)r i? ;L` q ;i5 t:n4lengapa fz.dczA Jz.¢p-rfup

go/o#ga#/,  dan junlah minimal jnga!A (golongan) adalah tiga orang.
Sementara keberan9katan dikaitkan dengan fA& `z/ZZA di antara mereka.
Dengan demikian jumlah minimal yang pergi adalah satu orang dan
tersisa dua orang atau sebaliknya.

:}=£1 3If .tij{£i ffr33oi ir pdz6 b!3> :jfo' 4tl, .inz6 k}i ;1;.~j
-*fN\JhiS'JFSOf*)(;eoranglakl-la;disebuttha`ifahberdasarkan

frman AIlch,  "Jiha duo kelompok dari orang-orang beriman saling
bexperang. Apabila dua orang saling berperang maka masuk cakupan
cz}i¢f z.7f z.. "J Penetapan dalil saperti ini telah didahului oleh Imam Asy-
Syafi'i  den  sebelumnya  oleh  Mujahid.  Hal  itu  tidak  bertentangan
dengan fiman-Nya dalam surah An-Nuur ayat 2,  C¢ ii56 *?lie :l{:i9.3
';±;ft+  (Dan hendaklch  [pelaksanaan]  hukuman mere:ka disaksikan

oleh   sekumpulan   dart   orang-orang   beriman),  k:Arc:un  redalks:irrya,
menunjukkan  yang  dimaksud  lebih  banyak  dari  satu,  sebab  tidak
mungkin mengatckan bchwa kata ffea[ `z/q!A hanya satu orang.

(I:,:±i ,E± 5r6 f;G b!)  :jfu< 3'$3 rFz.rma#-Ivycz,  "/I.ha drf&#g
kepada kanu ;rang fiasik m'embowa berita maka periksalah dengna
fe/I.fz.. "J Sisi penetapan dalilnya di-ambil dari makna implisit syarat dan
si fat.   Keduanya   mengindikasikan   bahwa   khabar   ahad   diterima.
Kemudian dalil ini  dimaksudkan untuk penguat bukan sebagai dalil

yang berdiri sendiri, sebab orang yang tidak sapendapat bisa saja tidak
berpegang kapada makna inplisit.  Para iran berdalil juga dengan
ayat lain dan hadits yang disebutkan pada bab ini. Mereka yang tidak
memperbolehkan berdalil balwa yang demikian telah menghasincan
zfe¢#  (tin8katan  pengetahuan  yang  benamya  lebih  besar  daripada
salahnya).   Hal   itu  dijawab  bahwa  keseluruhanya  menghasilkan
kepastian saperti mzffawaft.r mafuawz..  Sementara penganalan khabar
clad sangatlch menyebar dalam praldik sahabat dan tabiin tanpa ada
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salah seorang dari mereka yang menSn9kari. Dengan demikian, ini
menunjukkan kesapakatan mereka dalam menerimanya.

1>i qL 3¢ pl3 a#J I'Jrl3 6;I;ii ii+3 ±{> &1 j£ #1 '`:+;J 'Lig3
-3Sil 1 j\..  .3')   °[ib   Van   bagaimana   Nabi   SAW   mengirim   para

pembantwnya  satu  derlri  safu.  Apabila  salah  seorang  mereka  lupa
mafacz dz.fremba/I-facIH  faapadr S#n#a4/.  Pada bagian alchir pembicaraan
tentang khabar chnd clan disebutkan satu bab berjudul `Nabi SAW
Mengutus Para Penbantunya dan Utusan Satu Demi  Satu." Di  sini
diberi tambahan tentang pengirinan utusan. Maksud perkataan, "satu
demi   satu"   adalch   banyaknya   arab   /tempat   pengutusan   seiring
banyaknya mereka yang diutus.

AI Karmani memahami  sebagainana zhahimya,  dia berkata,
"manfaat   pengutusan   yang   lain   sesudah   yang   pertama   adalah

mengembalikannya kapada kebenaran saat lalai."

Semua  itu  tidak  mengeluarkarmya  dari  keberadaan  sebagal
khabar ahnd. hi adalah cara penetapan dalil yang cukup kuat, karena
adanya khabar ahad dalin peduatan Nabi SAW. Sebab bila khabar
ahad tidak cukup untuk diterima, maka pengutusan tersebut tidak ada
maknanya.  ham  Syafi'i  telah  menyitir  hal  ini  saperti  akan  saya
sebutkan seraya dia menguatkanya dengan hadits, `irtap.I  a?\=ll ife,

(IIenddklah yang hadir di an±ara kalian menyanpalkan kepada yang
fz.drk Aczdz.rJ.  Hadits  ini  tndapat dalan kitab .dsA-S*aAz.Aaz.».  BeStu

pula hadits,  6ls6 €;+i ;? €p=. frj! il ;i;` /Se#.oar ,4J/a4 meHcerafafa#
seseorang yang mendengar hadits dartku lalu dia menyampaiharmya).
Hadits ini disebutkan dalam kitab ]4s-Szi»azz.

Sebagian  ulama  yang  tidak  sapendapat  membantah  bahwa
pengutusan tersebut hanya untuk menarik zakat, berfatwa, atau urusan
lairmya.   Namun,  bantahan  ini  merupakan  sikap  penolakan  yang
berlebihan,    kalena   ilmu   didapatlran    dengan   pengutusan   para

pemimpin,  dinana  hal  itu  lebih  umum  dari  menarik  zakat  dan
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menyanpalkan   hukum   s6rta   lainnya.   Sekiranya   tidck   ada   yang
masyhur  dari  hal  itu  kecuali  pengangkatan  Mu'adz  bin  Jabal  dan

perintahnyaFapadanyasertasabdanyai{l}i6r9]ii!SjiilifC:lJ'}
•t} fi3 ';+:i dr) .b`, (Sungguh engkou akan datang kepada koum ahli

kitab  maka  beritahakan  kepnda  mereka  bahwa  AIlah  mewajibkan
*epadr mereha .. /. Kemudian banyak berita yang menyatakan bahwa

penduduk setiap negeri  itu memutuskan perkara kepada orang yang
dian8kat untuk memimpin mereka serta menerima beritanya. Mereka
bexpegang     kapadanya     tanpa     mempedulikan     garz.#¢A     (falctor

pendukung). Hadits-hadits bab ini memuat sejumlah hal tersebut.

Sebatian haam juga berdalil dengan firman Allah dalam surah
AI Maa`idah ayat 67,  di:j be co'; I?'i 6 a{ 'J;}l qj.# u: ffa!. jzaJ#J,

sanpalkan apa yang diturunkan kapadamu dari Tuhanmu). Padch:al
beliau adalah seorang Rasul yang diutus kepada manusia seluruhnya
dan   dia  wajib   menyampaikan  risalah  kepada  mereka.   Sekiranya
fr¢abar  afaad  @erita  satu  orang)  tidck  diterima  maka  risalah  tidak
mun9kin  sanipai  kapada  semuanya,  karena  tidak  mun9kin  beliau
berbicara langsung dengan seluruh manusia. Begitu pula cukup rumit
untuk  mengirim  jumlah  yang  mencapai  tingkat  m«f&wafz.r  kapada
mereka.  hi  adalch  cara  yang  cukup  bagus  ketika  menggabungkan
dengan dalil Imam Asy-Syafi'i kemudian Imam Bukhari.

Mereka yang menolak 4feaba!r ¢fe¢d berdalil dengan sikap Nabi
SAW   yang   f¢waqgw/   (tidak   langsung   menerima)   berita   dari
Dzulyadain. Akan tetapi ini tidak dapat dijadikan dalil, karena berita
tersebut  bertentangan   dengan   apa  yang   diketahui   beliau   sendiri.
Sementara  semua  #feabar  aAad bila  bertentangan  dengan  apa  yang.
diketahui malka tidak bisa diterina. Mereka berdalil pula dengan sikap
/¢wa!gqcJ/ Abu Bakar dan Umar terhadap kedua hadits AI Mu8hirah
tentang nenek dan warisan bagi janin. Sampai kedua hadits itu diberi
kesaksian  oleh  Muhammad  bin  Maslanah.   Demikian  pula  sikap
fowagg%/Umar sehubungan dengan berita Abu Musa tentang meminta
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izin  sampai  diberi  kesaksian  oleh  Abu  Sa'id.  Lalu  sikap  Jawcrggw/
Aisyah terhadap berita Ibnu Umar tentang siksaan bagi mayit karena
tangisan orang hidup.

Namun ini dijawab bahwa semua itu mungkin mereka lakukan
saat  ada  keraguan   seped   dalam  kisch  Abu  Musa,   dimana   dia
menyebutkan  berita  ketika  Umar  mengin8kari  perbuatannya  yang
kembali  setelah  meminta izin tiga kali,  lalu  Umar mengancamnya.
Umar kemudian ingin mengadakan pengecekan berita karena khawatir
Abu  Musa menyampaikan  tfeabar  Q]erita)  tersebut  untuk  membela
dirinya.  Saya  pun  telah  menjelaskan  hal  itu  beserta  dalil-dalilnya
dalam  pembahasan  tentang  meminta  izin.   Atau  mereka  bersikap
Jowagqzf/karena berita yang sampal bertentangan dengan dalil gczfA 'z.

®asti)   seperti  penginglraran  Aisych,  dimana  dia  berdalil  dengan
fiman Allah dalan surah AI An'aam ayat  164, 4S}i 33j :3jlJ 3LF' q3

(Seseorang tidak akan mewi:hal  dosa  orang lain).  Seal:NIa ini hanyal
dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa khabar
ahad sebaiknya diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang.

Adapun mereka yang mensyaratkan lebih banyak dari jumlah
dua  orang,  maka  semua  yang  disebutkan  sebelum  hadits  Aisyah,
menjadi  dasar yang mernatahkan  dalil mereka.  Sebab  mereka telah
menerima berita dari dua orang saja, padalial ini tidak sampai tingkat
m%fz7wfz.r,  sedangkan  hukum  asalnya  ndalah  tidak  adanya  gcz7'z.»a[A

(fcktor pendukung),  karena jika ada mcka tidak butuh kapada yang
kedua.  Sementara Abu Bakar telah menerina berita Aisyah bahwa
Nabi SAW wafat pada hari Senin. Begitu pula Umar menerima berita
Amr bin Hazm bahwa besar dz.y8f (denda)  untuk semua jari tangan
adalah  sana.  Dia  menerima  pula  berita  Adh-Dhahhak  bin  Sufyan

perelnpuan mewarisi  dz.y¢f suaminya.  Selain itu,  dia juga menerima
berita Abdurrahman bin Auf tentang fAa 'w#  dan tentang menganbil

/.I.zyaA  (upeti)  drri  orang-orang  Majusi.  Dia  menerima juga  berita
Sa'ad bin Abi Waqqash tentang mengusap kedua sapatu. Lalu Utsman
menerina berita AI  Futai'ah binti  Sinan  (saudara perempuan  Abu
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Sa'id)   tentang   perempuan   yang   ditinggal   mati   suaminya   untck
menjalani masa iddah di rumah suarninya.

Dari segi logika, Rasulullch SAW diutus untuk menyampaikan
hukum,  dan  pembenaran  terhadap  4faab¢r  ¢ft¢d  @erita  satu  orang)
sesuatu yang mungkin, sehingga wajib untuk mengamalkarmya dalani
rangka kehati-hatian. Umumnya, berita orang yang jujur adalch benar.
Adanya kekeliruan dalam berita mereka sangat langka sehingga berita
mereka tidak bisa ditinggalkan untuk kemaslahatan yang besar hanya
karena  kekhawatiran  adanya  kerusakan  yang  kecil.  Disamping  itu,
landasan  hukum  yang  digunakan  adalah  mengamalkan  kesaksian,
sementara ini tidak dapat mendatangkan kepastian secara tersendiri.

Sebagian mereka yang menolak fafeabar ofe¢d beralasan dengan
alasan bahwa ia merupakan tanbahan  atas  apa  yang  ada dalan AI
Qur`an.  Tetapi  ditanggapi  bahwa  mereka  menganalkannya  dalan
kasus  wajib  mencuci  kedua  siku  dalam  berwudhu.  Sementara  ini
merupakan tambahan pula. Begitu pula cakupan umum yang dianbil
dari  kfeabczr  aAad  seperti  masalch  batas  minimal  harta  yang  dicuri
diterapkan  dalan  kasus  potong  tangan.  Namun  .sebagian  mereka
membantah  bahwa  hal-hal  ini  termasuk  perkara  yang  umum  dan
banyak teljadi  serta sering terulang.  Hanya  saja ditanggapi kembali
bahwa mereka menerima kfoabar a[Aad pada selain masalch seperti itu,
misalnya dalam kasus wajib berwudhu karena tertawa terbahak-bahak
dalan  shalat,  muntch,  dan  keluar  darah  dari  hidung.   Semua  ini
tercantum  dalan  disiplin  ilmu  ushul  fikih  dan  saya  membatasi  di
tempat ini dengan member isyarat kapadanya.

Dalam  bab  ini  Imam  Bukhari  menyebutkan  dua  puluh  dua
hadits, yaltu:

Pe7t¢m¢ hadits Malik bin AI Huwalrits bin Hasvisy, disebut
Ibnu Asyyam, berasal dari bani  Sa'ad bin Laits bin Bah bin Abdu
Manat bin Kinanch Hijazi. Dia tinggal di Bashrah dan meninggal di
sana peda taliun 74 H. Abdul Wahhab yang disebuthan dalan sa»nd
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haditsnya  edalah  Ibnu  Abdil  Majid  Ats-Tsaqafi,  sedan8kan  Ayyub
adalch  As-Sikhtiyani,  dan  Sanad  hadits  ini  semuanya  berasal  dari
Bashrah.

';i:ri ±$3 ^drl  J± .S\ qft a[ani datang kepada Nabi SAW).

Maks`udnya,   sebagal   utusan   yang   menemui   beliau,   pada   tahun
kedatangan  para utusan.  mnu  Sa'ad menyebutkan  keterangan  yang
menunjukkan  bahwa  tahun  kedatangan  utusan  bani  Laits  (marga
Malik bin Huwairits) teljadi sebelum perang Tabuk, sementara perang
Tabulcte¢adipedabulanRajabtahunke-9H.

•-a::a ':+r)  (Sedangkan saat itu hami masih  belia).  Tri alalch

bentuk jamck dari kata ryaabb ®emuda). Remaja adalah fase umur
sebelum beranjak tua.  Awal seseorang disebut tua sudch dijelaskan
sebelumnya.  Pada  pembahasan  tentang  hukum  dan  dalani  riwayat
Wuhaib pada pembahasan tentang shalat disebutkan,  &1 j=p :g3l ::ji

SS ®C  f  i ';i:;)  Sb  (Aku  datang kepada  Nabi  SAV  bersama
sefe/ompo*  ha#mfuJ.  Kata  »a/ar  adalah  kata  yang  menunjukkan
jumlah   namun   tidak   eta  bentuk  tunggalnya   dari   kata  tersebut.
Bilangan  yang  ditunjukkan  oleh  kata  ini  adalah  dari  tiga  sampai
sapuluh. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan pada pembahasan
tentangshalatdisebutkan,j-`girt.Jot(L4faidtz#seonngsafaabafha).

AI  Qurthubi  mencoba  unfuk  mengompromikannya  dengan
mengatakan bchwa mun8lrin kedatangan mereka tidak hanya satu kali.
Pandangan  ini  sangatlah  lenah karena sumber kedua hadits  hanya
satu, sedan8kan menurut hukum dasar tidak ada pengulangan.  Yang
lebih   utama   dalam   mengompromikannya   adalah,   ketika   beliau
memberi izin kapada mereka untuk melakukan perialan jauh, mereka
masih  dalam jumlah  saperti  waktu  mereka  datang,  dan  baran9kali
Malik  bersama  sahabatnya  kembali  lagi  mengambil  barang  yang
tertinggal,  sehingga  Nabi  SAW  mengulangi  sebagian  wasiat  yang
telah disebutkan sebelLmnya sebagai penegasan kapada keduanya. Hal
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itu juga memberikan tanbahan penjelasan tentang jumlah  minimal

yangdisebutjanaah.

aJ!'j\is  tBa/I.»g berdehaf&»).  Maksudnya,  sebaya dalam usia,

den juga dalan bentuk yang lebih umum darinya. Dalam riwayat Abu
Daud  yang berasal  dari  Maslanah bin M+ihammad,  dari Khalid AI
Hadzdza`  disebutkan,  giv.I  d  £:?`i£;  #}£  d3  ffamz. pada fo¢„ I.f"

berdefafa» da/am I./mq). inam Muslin menambahkan,  d 6;:?i:a \±
•o,'9(ril(KaTniberdekatandalamkepandaianmembacaAIQprr`anb.Darn

tanbahan-tainbahan ini diketahui alasan didahulukannya orang yang
lebih tua.  hi tidak berarti bahwa dia lebih didahulukan dari orang
yang lebih mahir menbaca AI Qur`an. Bahkan falctor usia dijndikan
sebagai  ukuran  apchila  sama  dari  segi  kefasihan.  Tanpaknya,  AI
Kamani   tidak   mengingat   tanbchan-tambahan   ini   sehingga   dia
berkata,  `Kesamaan  mereka  dalan  kefasihan  membaca  AI  Qur`an
diambil  dari  kisah  itu  sendiri,  dimana  mereka  sama-sama  masuk
Islam, berhijrah, dan bersana Nabi SAW selama 20 malam, sehingga
mereka sana dalam hal penerimaan. Tetapi ditanggapi bahwa hal ini
tidak berkousekuensi kesamaan dalam pengambilan ilmu disebabkan

pefoedaan pemahaman,  sebab  tidak ada pernyataan tekstual tentang
kesanan mereka.

I:33  @erAa#.  /emhafJ.   Kata  ini  dinukil  juga  menggunakan

huruf/&`laluga/(`£3}3).Keduaversiinisama-sanadiriwayatkanpara

periwayat  kitab  S*aAz.A  B"kAarz..   Dalam  nukilan  periwayat  Imam
Muslim    disebutkan    menggunckan    dua    huruf   ga/    Keduanya
berdekatan dalam segi makna dan maksudnya.

`£iii  \¥a!  pr¢mz.  ferfe#a»g fe/wargr  hamz).  Dalam  riwayat

yang dikenukakan pada pembahasan tentang shalat disebutkan,   l±a}
I;}if d`! (K¢mz. H.»d« fepflda fe/"argq hamz.), sebagai ganti \riaf `€aa!

(Kanz' fe7fe»a#g fe/z4a[rgr famz.).  Sementara dalam riwayat Wuhalb

FAT==PL BAARI - 817



disebutkan,  \{}ai  j!  dJ2  ¢i3  I:ii  (Kefz.ha  be/z.a%  7»e/z.Aaf  ferz.rd4m

hamz. fepada fefuargr hamz). Yang dimaksud dengan `keluarga' sedap
mereka adalah istri masing-masing atau munglin leth unum dari it]i.

d'L  @e/z.azf  berfa7i)ia  fagpeda  famz).   Iribed  tanda  harckat

/zzfAaA pada humf /am, yalmi Nal>i SAW bertanya kapada orangrolang
yang disebutkan.

i J} \}=:)I, a:embalilah kapada keharga-keluarga hamL).

Nabi SAW mengizinkan mereka kembali karena hijrah telal tapufus
setelah   pembebasan   kota   Makkah.   Maka   tinggal   di   Mndinal
diserahkan kepada pilihan para utusan itu sendiri. Di antara me[cka
ada   yang   tinggal   di   sana   dan   sebagian   lagi`  kenbali   sctelal
mempelaj ari apa yang dia butuhkan.

•Fi+) .*;Jab  (Ajarilch  i'i'Ie:reka  dan  periutchkan  merdr).

Menggunakan  kata  perintah  sebagai   lawan  dari  larangan   Yang
dinaksud adalah lebih umum dari itu, karena larangan tentang sesuatii
merupakan  perintah  untuk  melakukan  lawannya.  Penyebutan  kata
`pintah'   sesudah   `pengajaran'   lebih   khusus   darinya,   atari   ia

merupakan permulaan, seakan-akan penanya berkata, `apa yang kani
ajarkan kapada mereka'. Maka beliau bersabda, `Perz.»fzzAha 7»eriefa
«»fuk fcof, begz.zzz. daF7z begz.fu'. Disebutlran dalan riwayat Ha-ad bin

:dL::::gs:e#=aneT¥P6a£3P#b£¥,£T£:,E
(i3  Jg a'erinlahham mereha unfuk shalat seperti ini di saat denrikian

da»  SAa/af  I.»z.  pnda  saaf  demz.fa'a#/.  Dengan  demikian  diketalui

perintah yang tidak jelas dalam bab ini. Saya belum melihat pada sat`i
pun di  antara jalur tersebut penjelasan tentang waktu dalam hadits
Malik bin AI Huwairits.  Seakan-clan ia ditinggalkan karma sudan
masyhur di kalangan mereka.
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givl '¥ `.fi givl 'teyj 'f{) (Dan dia menyebutkan beberapa
perkara, sebagiannya aku hofal dan sebagian tidak aku hofal). Ormu8
yang berkata. saperti  itu  adalch  Abu  Qilabah,  periwayat  hadits  ini.
Dalam   riwayat   lain   disebutkan,   \a££>i   a   3i   (4fou   afu   ft.daA

meng*a/8/»yzz). hi untuk menunjukkan macam bukan keragran.

S!ri  i,fEif ) C13  \j:;)  (Dan  shalatlah  sebagainana  ka:Itan
"e/I.fa¢f ¢fal sAa/af). Maksudnya,  di antara batian yang dihafal Abu

Qilabah  dad  Malik  ndalah  sabda  beliau  ini.   Sementara  itu  telah
disebutkan   dalam  riwayat  Wulaib,   I;±=p3   (Dam   sfaahaf/aft),  tanpa

tambahan apa pun.  Tetapi tampaknya ini sengaja dirin8kas. Kalinat
itu  selen9kapnya  adalah  apa  yang  tercantum  di  tempat  ini.  Sudan
disebutkan  pula  secara  lengkap  dalam  riwayat  Ismail  bin  Ulayyah

pada pembahasan tentang adab.

Ibnu Daqiq AI Id berkata, `Kebanyakan ahli fikih bcndalil di
sejumlah  tempat  (dari  shalat)  dengan  satda Nabi  SAW  ini,  untuk
menunjukkanbahwaperbuatanituadalahwajib,yaituschdanya,lji:p3

S!j  i,if) \i3  (Shalatlch sebagivma:na kalian melihat a:ha shalat).
Hal ini bila diambil  secara tersendiri dari penyebutan sebabnya dan
redaksinya  maka  mengisyaratlran  bahwa  ia  adalah  perintah  yang
diarahkan  kepada  umat  agar  shalat  saperti  beliau  shalat.  Hal  ini
menguatkan  penetapan  dalil  bahwa  semua  perbuatan  shalat  yang
terbuldi   dikerickan   Nal>i   SAW   hukurmya   wajib.   Akan   tetapi

pembicaraan  ini  hanya  teljadi  kapada Malik bin  AI  Huwairits  dan
sahabat-sahabatnya agar mengebakan shalat saperti yang mereka lihat
dipraktekkan  beliau.   Benar,   semua  umat   Islam  bersama  dengan
mereka  dari  segi  hukum  dengan  syarat  baliwa  Nabi  SAW  terbukti
terus-menerus  mengeriakan  perbuatan  yang  dinaksud,  hingga  ia
masuk dalam cakupan perintah den bisa digolon9kan wajib. Sebagian
dari perbuatan shalat itu dipastikan dikap.akan Nabi SAW secara terus
menerus. Sedan8kan perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil akan
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keberadaannya dalam  shalat yang dikaitkan dengannya perintah itu,
maka tidak bisa ditetapkan masuk cakupan perintah tersebut."

'-Sin=±`  S±;:P  ri>6  (Apabila  shalat  telah  hadiT`. Mds"drya,

masuk wrfu shalat.
•*':1>1 .;|st .tir$3 (Salah .seorang dart halian hendabrya adzan

efnf«k   fa/z.a»/.   Ini   yang.  menjadi   kaltan  judul   bab.   Penjelasan
selebihnya sudah dipaparkan dalam bal> tentang adzan dan inam.

iFedrq   hadits   Ibnu   Mas'ud   yang   diriwayatkan   melalui
Musaldad, dari Yahya, dari At-Taini, dari Abu Utsman. Yahya yang
dimaksud   adalch  Ibnu   Said  AI  Qaththan,   den  At-Taini   adalah
Sulaiman bin Tharkhan, serta Abu Utsman adalal An-Naldi. Semun

pedwayat sa#ad hadits ini hingga lbnu Mas'ud adalch ulania-ulama
Bashrah.

*  S± '¢±±;] (izL 'Jri.ufi '}f ih ';fi;] aiwhalch f ajar terjadi
seperti ini. Yakya kendian mengepalkan kedua telapak tangannya).
Yahya yang dinaksudkan di sini adalal AI Qaththan, pedwayat hadits
itu.  Sudah. disebutkan pula peda pembahasan tentang adzan sebelum
fajar dari bab "adzan", melalui Zuhair bin Muawiyah, dari Sulainan,
dan di dalarmya disebutkan, eS d'! ±;g! J63 lazi `JJ% bi 3ir.I :r€I'3

(Bukanlah fajar dikatchan s.aperti' iri. ria kermLdian inenggerusan
fedou /.an.»}rty fe alus). Saya telah jelackan di tempat itu balwa asal
riwayat tersebut adalah isyarat yang diiringi pedrataan. Para periwayat
dari Sulainan bertindck sendiri dalan maperngakan isyarat itu.

gj:i*=. i? @urz. sch«myaJ. Dischutlrm dalan sebastan naskch
dengan   redaksi,. .g?:ii:.   Jf   Pun.   soj%dngro/,   nanun   ini   adalch

kekeliruan penyalinan naskch.

iKed.gq hadits Ibnu Umar tentang adzan Bilal. Penjelasannya
sudan dipaparkan secam detail sebchmnya.
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IKee7»pct, hadits Abdullah bin Mas'ud tentang perbuatan Nabi
SAW yang shalat mengimami mereka sebanyak lima rakaat. Hadits ini
diriwayatkan melalui Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dari AI Hakam,
dari Ibrahin,  dari Alqanah.  AI Hakam yang dimaksud adalah Ibnu
Uyainah, Ibrahim adalah An-Nakha'i, dan Alqanah adalah Ibnu Qais.

ttfst4l  a 'J;.!l 'j;±  (Ado ya[mg  berkata  kepedanya,  ``Apakch

rohaaf    sAafaf    dz.f¢mbch?"/     Sudah    disebutkan    bahwa    yang
mengucapkan  perkataan  ini  edalah  sejumlch  schabat.  Ketika  Nabi
SAW  selesai  memberi  salani,  mcka mereka  sating befoisik,  Beliau
kemudian  bertanya,  "Apa  urusan  kamu?"  Mereka  berkata,  "Wahai
Rasulullali,  apakah rckaat shalat ditanbahkan?" Namun saya belum
menemukan keterangan pasti  tentang siapa yang  ditanya  oleh Nabi
SAW.

Ibnu At-Tin berkata, "haam Bulchari menyebutkan hadits ini
dalam   masalah   A*abar   aAnd.   Sementara   khabar   ini   tidck  jelas
menunjukkan persoalan yang dimaksud,  sebab  yang menyampaikan
berita  itu  kapada  beliau  adalah  sekelompok  orang."  Jawaban  bari

pemyataan    ini    akan    dikemukakan    pada    pembahasan    hadits
sesudahnya.

iFc/l.mq   hadits  Abu  Hurairah  tentang  kisah  Dzul  Yadain
berkenaan   dengan   sujud   sahwi.   Hadits   ini  .diriwayatkan   melalui
Ismail,  dari Malik,  dari Ayyub,  dari Muhammad.  Muhammad yang
dimaksud adalch lbnu Sirin. Di dalannya disebutkan,   :c*:ng°l j; 3' 'Jd;

*` :}di `jti; ?c£:ng°I j; 'efroi :'jGi ?:S^:ah p;±i (Dz"/ yada[t.# berhafa
kapadanya.   "Apakch   shalat   telch   diringkas?"   Beliou   kernMdian
bertanya.  "Apakch  Dzul  Yadatn  benar? "  Orang-orang  mekyowab,
"Benar".)  Penjelasannya sudah  dipaparkan pula dalam bab  tentang

sujud  schwi.  Alasan  penyebutan  hadits  ini  dan  yang  sebelumnya
dalarn masalal bolehnya menerima ifeabar aAad,  untuk menegaskan
bahwa Nabi SAW tidak langsung menerima berita bahwa beliau lupa
rakaat shalat, karena ia bertentangan dengan perbuatan dirinya sendiri.
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Oleh karena itu, beliau berfanya kenibali  sqped dalan kisah Dzul
Yadain. Ketika beliau dibedtahu olch para salchat balrva beliau telah
melalksanakan  shalat  dalam jumlah  rakaat  lchih,  mcka  beliau  pun
mengambil perkataan merekaL

Dalam kisah sebeltmnya dikatakan bahwa mcneka senuanya
mengabarkan  hal  itu.  hi  sesuai jalur  mereka  yang  be[pandangan
bahwa  iman  ketika  lupa  dalan  chalat  boleh  bepegang  kapada
perkatain siapa yang pedrataannya men8hasilkan iha ®engctahuan
pasti) baginya.  Ini adalah pendapat hiam Bukhari. 0leh karena itu,
dia  menyebutkan  kedua  hadits  ini  di  tempat  ini.  Bcheda  dengan
mereka yang menahami urusan ini bahwa Nchi SAW menSngat apa
yang beliau lupa.  Maka penyebutan kediia hadits ini tidak tapat. di
tempat ini.

AI Kamani bet:kata, `1a tidak keluar dad stattisnya sebagai
A&abar aAad.  Meski ia telah menchasilkan fhaf ®engctahuan pasti)
disebabkan fa]ctor-faktor pendukung yang ada."

Ulama    lain    bedrata,    `Schenanys    Nalbi    SAW    inrin
memperielas berita dari Dzul Yadain, kamaa dia menyampaikan berita
seorang  diri  tanpa  disertai  orangrolang  yang  chalat  bcrsanianys,
padahal jumlch mercka cuhp banyalL  Olch karena itt] Nati SAW
menganggap tidak mupglrin Dzul Yndain lchin ingat dibanding sekian
banyak orang sahabat. Balhan besar hamm8]rinan Dzul Yadain yang
salah.  Tetapi  ini  tidak  menyebatlrm  bahwa  fahaz]a[r  chnd  ditolak
sccara mutlck."

iKGew¢J»,  hadits  Ibnu  Umar  tenthg  peralihan  arah  Kiblat.
Penjelasannya sudah dibapalkan dalan bah "en8hadap Kiblat" di
bagian  awal pcmbahasan tentang shalat.  Dalilnya tentang bolehnya
mengamakan fahahar chnd sangatlal jelas, karma papa sahabat yang
sedang   shalat   men8hadap   Baitul   Maqdis   beralih   ke   arah   lain
berdasarkan berita yang disampaikan seseormg, bchwa Nabi  SAW
telari men8hadap Ka'bah. Mcelra kenudian mcmbenalran bedtanya
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dan menganalkarmya dalam berpindah dari  arah Baitul Maqdis.  Ia
berada di arah Syam dari arah Ka'bah. Senentara Ka'bah itu sendiri
berada di arah Yaman ditinjau dari kiblat sebelumnya. Sebagian ulana
membantah bahwa berita ini menghasilkan ilmu bagi mereka tentang
kebenarannya  karena  faktor-falfror  pendrfung,  dinana  Nabi  SAW
menunggu  kejadian  itu  den pelbuatan beliau berulang  kali  berdoa
untuk dialihkan ke Ka'bah.

Letak  pemasalahan  hanya  pada  fahabar  aAad  yang  tidak
diirinri   falctor-falctor  pendukung.   Sebagai`  jawabannya  disebutkan
bahwa apabila diterima mcneka belpegang kapada Ababar aAad maka
dalani membuldikan kebenaran cukup berdalil dengannya, sementara
hukum  asalnya  adalah  tidak  adanya  gen.nch  (falctor  pendukung).
Disamping  itu,  mengamaHran  fahahar  chnd  yang  disertai  garz.»aA

(falctor pendukung) belum disapakati, sehingga kg.adian itu sudah bisa
dijadikan  dalil  bagi  mereka  yang  mapersyaratkan  jumlah  tanpa
batasan.  Demikian bula bagi yang menrsyaratkan ga fA 'z.  qepastian)
den  mengatakan  kAabar  chnd  hanya  melahirkan  zAa»  (sanckaan)
selama tidak mzffawafz.r.

iKef«/.«A,  hadits  AI  Bara`  bin Azib tentang peralihan kiblat.
Penjelasannya  sudrh  dipapackan  pada  penbahasan  tentang  ilmu.
Bedtu  .pula   dalan   bah   tentang   menghadap I kiblat.  .Saya   telah
men].elaskan di tenpat itu bahwa yang lebih kuat, pembawa berita
dalam  hadits  AI  Bara`   tentang  peralihan  kiblat  belum  diketahi
nananya.

Imam  Bulchari  meriwayatkan  hadits  ini  dari  Yahya,  dari
Waki', dari Israll, dari Abu lshaq. Ychya yang dinaksud adalah Ibnu
Musa AI Balkhi, Israil adalch Thnu Yunus, dan Abu Ishaq ndalch As-
Subai'i arakek dari Israil yang disebutkan dalan sa#a®.

iKcdekydm, hadits iinas, £giv.I 6i i# lil iife ef q3Li t±

(Aku  sedang  memberi  wiri:urn  Abu  Thalhch  dan_ Ubaldch  bin  Al
/arrtzA). Di dalamnya disebuttap .ii} rf pr®1  3!  :'Jdi pT }±;t±i
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(Seseorang datang  kepada mereka  dan berhato,  "Sungguh khaner
fe/aA    dz.Aaramha7f .')    Penjelasannya    sudah    dikemukakan    secara
lengkap pada pembchasan tentang minuman.  Sedangkan orang yang
datang ini tidak disebutkan namanya. Kemudian di  antara apa yang
disebutkan pada sebagian jalumya ndalalL   ta:iifl3 q3 `a± lJlt. 9 &1 3i

S:}^j?':Jti(DeniAllch,merekatidakbertanyaterttangnyadan'tidak

pula mengeceknya setelah berita laki-laki hi). ini edalalh dali:i san8at
kunt  tentang penerimaan  ftabar chnd,  karma meneka menctapkan
pen8hapusan  sesuatu  yang  tadinya  boleh  hingga  althinya  mereka
men8haramkarmya serta mengamalkan sesuai kousekuensi hal itu.

IFesembj7¢», hadits Hudzaifch dan Abu Ishaq tentang sa»ad,

yaitu As-Subai'i.  Gurunya bemama Shilch adalah mnu Zufu yang
dipangril Abu AI Ala` AI Kufi (marga dari Hudzaifth).

yrjil   \Fh  'Jrd   a)ia   berkata   kapada   pendwhck  Nofran).
Penjelasannya    sudah    disebutkan   sebelumnya   di   baSan   alchir

pembahasan     tentang    paperangan.     Redaksi,     eJi=.I     /sa»grf
me»gAarapha»7I);a[/,  maksudnya. adalal  mengrjukan  diri  kapedanya
dan menginginkannya karena sifat yang disebutkan.

Eesapuluh,  badits  Arms,  .=;js  ¥1  :}S± (Setiap  umat  memiliki

ora»g faqpercqyaa#). Hadits ini sudah disebutlran pula bersana hadits
sebel-ya.

IEle§eberfu,  hadits Umar, j`=a;+I tp k3  a6 (PemaA seon4»g

/afa.-hafa.  dczn. ha/a»grm i4usAar).  Penjelasan tentang namanya sudah
disebutkan pada pembchasan tentang ilmu. Batian yang disebutkan di
tempat ini adalah penggalan hadits yang dukutip seeara len8kap dalam
tafsir  surah  At-Tahriim,   dan   disinpulkan   darinya  bahwa  Umar
menerima bedta dari satu` orang.  Sedan8lran redaksi,  1{2J  i:{}3  I;!3

(apchila  engkou  ingin  dan  din  menyaks{kanb,  dalam  irwaryat  AI
Kas]mihani    dan    AI    Mustamli    disebutkan,   ,6'JdJ    (da7z    dz.a
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men);adsz.ha»»)Ja), maksudnya adalch menghadiri apa yang ada di sisi
Nabi SAW. Sebagian ulama menukil untuk penerimaan kftabar aAad
bahwa  setiap  schabat  dan  pengikut _ditanya  tentang  perkara  dalam
agama, maka dia memberitahu -tch`tang hukum yang diketahuinya, dan
tidak seorang pun di antara mereka yang mensyaratkan, agar berita itu
tidak  dianalkan  hingga  orang  lain  ditanyai,  apalagi  harus  orang
banyak. Bahkan setiap salah seorang mereka mengcharkan apa yang
ada  padanya  dan  mengamalkan  sesuai  konsekuensinya  serta  tidak
menchgkari. Itulah kesepakatan mereka untuk mengamalkan i kfaabar
ahad.

Jred«¢   4eJds,   hadits   Ali   RA   yang   diriwayatkan   melalul
Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar,  dari  Syu'bah, tdari Zubaid,
dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdirrahman.

•*) .+!$3 'jjr) (Dan dia mengangkat seorang laki-lcki untuk

memz.z»pz.»      merckcz/.      Dia     adalah     Abdullah     bin +   Hudzafah.
Penjelasannya    sudah    dipaparkan    sebelumnya    di    baSan    alchir

pembahasan  tentang  paperangan.   Pembicaraan  tentang`  kewajiban
menaati  pemimpin dalam rangka `ketaatan darn bukan dalam ran8ka
kemaksiatan, sudah dipapapkan pada barian awal pembchasan tentang
hukum.  Sedan8lran perkataan,  }££i2J°l  j  `ai6  `Y  /Tz.da* ado  fefaafa!#

da/am Aa/ madsl.af/, dalam riwayat AI Kasynrihani dischutkan dengin
ricks:i, -3;Jif e s (dalan suatu kemaksiatan).                     L

Kesesuaiin hadits ini dengan judul bab tidaklah tedalu jelas
bagi lbnu At-Tin, dia berkata, `Tidak ada hubungan dengan judul bab,
karena mereka tidak menaati pemimpin mereka untuk masuk ke dalam

api.„

Saya   abnu   Hajar)   katakan,   akan   tetapi   mereka  menaati

pemimpin   itu   dalan   kasus   selain   perintah   tersebut,   sehingga
tercapailah apa yang dinaksudkan.

FATHUL BAARI - 825



Jrefz.gr be4«s, hadits Abu Hutalrah dan Zaid bin Khalid tentang
kisah orang sewaan. iran Bulchari medwayatkarmya melalui Shalin
-yakni Ibnu Kaisan- dan dari riwayat Syu'bah -yakni Ibrm Ahi
Hanzah-, keduanya dari Az-Zuhri. Sedanglran Ya'qub bin Ihahin
yang disebutkan pada Sanad perfama edalah Ibnu Ibrahim bin Sa.ad
bin`  Ibrahin   bin   Abdurrahman   bin   Auf.   Penjelasanri]ra   sudah
dipaparkan sebelumnya pada penbinasan tentang papa penbettmbdr
in dalamnya, saya menjelaskan bahwa "a/ asz.I/artinya omng sevaan"
adalch redaksi dari periwayat yang disisipkan dalam hadits.

Ibnu  AI  Qay)rim  berkata dalan ran8ka menbanfah meneka
yang menolak  A*abar chnd apabila merapalcan  tambalan ochadap
kandungan AI Qur`an, yang secara rin8kasnya, `ffl)mah dengan AI
Qur`an dalam tiga hal, yaitu:  (a) Sunnah selaras dengan AI Qlir`an
dari senua sisi. hi tenasuk   quganan dalil, a) Sunal mGng.adi
pqujelas apa yang dimaksud AI Qur`an, dan (c) Sunnah mqujdiEan
huk`m  yang tidak  disebut]rm dalan AI  Qur`an.  BaSan ketigr ini
temasuk hulmm yang berasal dari Nal]i SAW dan iwa).ib ]]penaatinya
dalam hal  itu.  Sekiranya Nabi  SAW tidak ditaati kecuali pada apa
yang  sesuai  AI  Qur`an,  mcka  tidak  ada  kctaatan  Thl)sus  I)aginya.
Padalal Allah telal berfroan dalani sunah An-Nisaa` ayat 80,  jii' iF

&h 'c¢A .:ife 'J:;;}\  @arangsiapa menaati Ras..I itu n.cia die Celch

mematiAllch).

Adapun meneka yang tidak menbolchkan mmina hibm
yang  tidak  tereantum  dalan  AI  Qurap  keeuali  bha  hdrm  in
m„an4iad.r(diriwayatkanbanyakoran8)atanmasgiv,makape±==eaa±±
macka  sating bertentangan.  Mereka ini  mencha hiinm oedang
hararmya menikahi seorang perapuan sekaligtis bfoinya darn pnialE
bapck maupun ibu, pen8haranan apa yang diharamkan dari sandam
sesusuan  sebagainana  yang  diharanlran  dari  nasab,  A[Ogr Fgiv
®ilihan membatalkan jual bdi berdasalkan syarat yang disqid}
p¢!raA,  gadai  saat  tidak  dalam  bapergian,  warisan  untck  nenelL
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pemberian pilihan kapada perempuan budak  apabila dinerdekakan,
larangan untuk wanita haid berpuasa dan shalat, kewajiban menbayar
kafarat   bagi   yang   menggauli   istrinya   saat   berpuasa   di   bulan
•Ramadhan,  kewajiban  wanita  yang  ditinggal  mati  suaminya  untuk

melakukan    iddaA    di    rumal    suaminya,    membolehkan    wudhu
menggunakan  7zabidz  kuma,  mowajiblran  witir,  jumlah  mininal
mahar   adalah   13   dilham,   pemberian   hak   waris   kepada   anak

perempuan  dari  anak  laki-1ahi  sebesar  1/6  jika  dia  bersama  anak
perenpuan,  memastikan  kosongnya  rahin  wanita  tawanan  dengan
satu kali haid, individu-individu anak-anck ibu saling mewarisi, bapak
tidak  boleh  dijatuhi  hukuman  gisAasA  karena  mernbunuh  anaknya,
mengambil /.£zytzA (upeti) dari kaum Majusi, memotong kahi pencuri

pada kasus kediia dari pencuriannya, tidak melakukan qishach untuk
luka  sebelum  luka  itu  mengering,  larangan  menjual  utang  dengan
utang,  dan hukum-hukum lain yang sangat panjang jika disebutkan
satu pasatu.

Hadits-hadits yang disebutkan di atas semuanya adalal k*abar
aAad.  Sebagiamya akurat dan schagiarmya tidrk akurat. Akan tetapi

para ulama menbaginya kapeda tiga barian. Lalu mereha dalam hal
itu memilild perincian-perincian yang penjelasannya cukup panjang,
secara len8kap dijelaskan dalam kitab UsAaf/ Fz.fa.A.

2. Nabi SAW Mengutus Az-Zubair Seorang Diri sebngal Pengintai

L,fur :,j6 a, # i; *Cr :I+ :]6 j*::i., ;;, t£€k ,0`±: ;;

ii;~.r ij: .;r}: I '+L#uf a:rfu°i i;; +isi i3 # &! j= S#l
J'3i t€`  JS,  :Jl=  `J;1},
:L}i ij, j6J--:jfl.,

rl

?f  .£J,  L,hot j
.=J, gJ,>3
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7261.  Dari  Sufyan,  Ibnu AI  Munkadir mencedtakan kapada

kami, dia berkata: Aku mendengar Jatir bin Abdullal berkata, `Nati
SAW   meminta   sukarelawan   kapada   oTangorang   pada   perang
Khandaq.  Maka  Az-Zubalr  menyambut  permintaan  itu.  Kenudian
beliau kembali meminta sukarelawan kepada mereka malra Az-Zubalr
menyanbutnya. Lalu sekali lagi Nabi SAW meminta sukarelawan dan
Az-Zubair kembali  menyambutnya.  Beliau  SAW bersalbda,  "Sefz.ap
nabi memiliki pembela setia, dan pembela setiaku adalch Az-Zubair. "

Sufyan  berkata:  Aku  men8hafalnya  dari  Ibnu  AI Munkadir,
dan Ayyub berkata kapadanya, "Wchai Abu Bakr, cchtakal\ kapada
mereka dari Jabir, sungguh orang-orapg ini suka jika en9kau cchtakan
kapada mereka dari Jabir.'\' Maka dia berkata pada majlis it`L "Aku
mendengar  Jabir  ..."  lalu  terus  menyebutkan  hadits-hadits  seraya
berkata,  "Aku  mendengar  Jabir .... "  Aku kenudian berkata kapada
Sufyan, "Sesungguhnya Ats-T§anri mengatakan, `Pelang Quraichah'."
Dia berkata, `Demikian yang aku hafal darinya sebagainana en8kau
dudulg `Perang Khandaq'."

Sufyan  berkata,   `qa  adalch  satu  pedstiwa."  I.alu  Suf)in
tersenyun.

Keterangan Hadits :

@ab  Nabi  SAW  mengutus  Az-Zubair  seorang  diri  sebagal
pengz.»to!).  Imin Bulchari menyebutkan dalam bah  ini hadits Jabir,
dan ini adalch hadits yang keempat belas tentang holehnya menerima
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kfa¢O¢r   czfoad.   Penjelasannya   sudah   dipaparkan  pada  pembahasan
tentang jihad. Perkataan, "Aku menchafahya dari lbnu AI Munkadir",
maksudnya adalch Muhammad.  Sedan8kan redaksi, "Ayyub berkata
kepadanya  ...",  maksudnya  adalah  As-Sikhtiyani.  Kemudian  yang
dimaksud dengan Abu Bckar adalch nana panggilan Muhammad bin
AI Munkadir.  Dia biasa juga dipanggil Abu Abdillali.  Dia memiliki
seorang saudara yang disebut Abu Bakar bin AI Munkadir. Nananya
menjadi    panggilan    baginya.     Kemudian    perkataannya,     "terus
menyebutkan hadits-hadits", dalam riwayat AI Kasymihani disebutkan
dengan redaksi, "Empat hadits."

6\±L},  i::js  rHha  berfai¢  faprda  Swj;a#).  Maksudnya,  Ibnu

Uyainah. Orang yang berkata di sini adalah Ali bin AI Madini, guru
imam Bukhari.

'tiz:;-'j'{i'ck€ffu.U4(SesunggwhnyaAts-Tsouriberkatapada

perang    gwra„.z%afe/.    Saya    (Ibnu    Hajar)    katakan,    saya   belum
melihatnya seorang pun yang menukil riwayat ini  dari  Sufyan Ats-
Tsaul  dari  Muhammad bin AI  Munkadir  dengan redaksi,  iLfj  i}3

(Pera#g   a"rai.zfoafe),   kecuali   dalan   kutipan   Ibnu   Majah.   Dia
meriwayatkannya  dari  Ali  bin Muhammad,  dari  Waki',  saperti  itu.
Barangkali  Ibnu  AI  Madini  menerimanya  dari  Waki'.   haan  AI
Bulchari telah meriwayatkannya juga pada pembchasan tentang jihad
dari  Abu  Nu'aim  dan  pada  pembahasan  tentang  paperangan  dari
Muhammad bin Katsir.  Sementara imam Muslim  meriwayatkannya

pada pembahasan tentang keutanaan,  Ibnu Majah dari jalur Waki',
At-Tirmidzi  dari  riwayat  Abu  Daud  AI  Haffi,  dan  imam  Muslim
bersama ch-Nasa`i melalui Abu Usamch, semuanya dari Sufyan Ats-
Tsauri tentang kisah ini.

Imam  Muslim  tidak  menyebutkan  redaksinya.  Bahkan  dia
mengalihkannya  kepada  riwayat  Sufyan  bin  Uyainah.   Sedanrian
Imam  Bukhari  berkata pada  setiap  riwayatnya dengan redaksi,    i}£
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7261.  Dari  Sufyan,  Ibnu AI  Munkadir menceritakan kapada
kami, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, `Nati
SAW   meminta   sukarelawan   kapada   orangorang   pada   permg
Khandaq.  Maka  Az-Zubair  menyanbut  pemintaan  itu.  Kenudian
beliau kembali meminta sukarelawan kapada merelra mcka Az-Zubalr
menyambutnya. Lalu sekali lagi Nabi SAW meminta sukaielawan dan
Az-Zubair kembali  menyanbutnya.  Beliau  SAW berschda,  "fefz.ap
nabi memilihi penbela sctia, dan pembela setiaku adalch Az-Zndalr. "

Sufyan berkata:  Aku  menghafalnya  dari  Ibnu  AI  Munkadir,
din Ayyub berkata kapadanya, "Wchal Abu Bakr, cchtakal\ Eapnda
mereka dari Jabir, sungguh orang-or.ang ini suka jika engkau ceritakan
kapada mereka dari Jabir.'\' Maka dia berkata pada majlis itu "Aku
mendengar  Jabir  ..."  lalu  terus  menyebutkan  hadits-hadits  seraya
berkata,  "Aku  mendengar  Jabir .... "  Aku  kemudian berkata  kapada
Sufyan, "Sesungguhnya Ats-Tsauri mengatakap `Perang Quraichah'."
Dia berkata, `Demikian yang aku hafal darinya sebagainana en8kau
duduk, `Perang Khandaq'."

Sufyan  beckata,   "Ia   adalch   satu  peristiwa."  I.alu   Suf}un
tersenyun.

Keterangan Hadits:

Gab  Nabi  SAW  mengutus  Az-Zubair  seorang  dirt  sebagal
peqgz.»to!).  inan Bulchari menyebutkan dalam bah ini hadits Jchir,
dan ini adalah hadits yang keempat belas tentang holchnya menerima

+
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+13>ql   (Per¢ng  j4Azab).   Demikian  juga  yang  dikutip   oleh  para

periwayat lainnya. Dalam riwayat Hisyan bin Urwah, dari Ibnu AI
Munkadir,  dari  Jabir,  bahwa  Nabi .SAW  mengatakan  pada  perang
REarmhaqD '-tibrj S ;f±, j±€ .S (Siapa yang mendatangkan kepadaku

berz-f¢ ferif¢#g ba#z. g#rflz.zfaaft). Kemudian dia mengutip melalui j alur
Fulaih bin Sulaiman, dari Muhammad bin AI Munkadir, dari Jabir, dia
berkatfr ai3j fi #; gi2!u: * Pffl.I i}{ in3 # &i jfo }i 'J*3 '+fu`

¢Rasulullch SAV meminta suharela:wan pada perang Khandaq untuk`;enyanpalkankapadanyaberitatatanibaniQprralzharty.

•      Dia  berkata,   "Hadits   ini   sftflfal.fa."   Artinya,   mereka   yang

mengatakan  `perang  Quraizhah'  dipahami  dengan  arti  hari  dimana
Nabi SAW menfuginkan berita tentang mereka, bukan hari dimana
Nabi  SAW  menyerang  mereka.  hi  pula  yang  dimaksudkan  oleh
Sufyandenganperkataan,1rl3i*(Jfuada/afo*ar].}J¢ngsama).

•J?r) .Fi 'f  (Sufyan berkata,  ``Itw adalah hari yang sana.")

Maksudnya, peristiwa Khandaq dan peristiwa Quraizhah. Pandangan
ini  hanya tapat bila kata yq«m  thari)  bemakna nasa yang  teljadi
pndanya peristiwa besar,  baik hari-harinya sedikit atau pun banyak.
Saperti  un8kapan,   `Hari  pembebasan  kota  Makkah",  maksudnya
adalah   hari-hari   dinana   Nabi   SAW   tinggal   di   Makkah   .saat
membebaskarmya.  Demikian  juga  peristiwa  Khandaq  berlangsung
hingga beberapa hari dan beralchir ketika pasukan Ahzab menarik diri
dan  Nabi  SAW  bersana para  sahatatnya juga_ kenbah  ke  rumah
masing-masing. Lalu saat itu Jibril datang di antara shalat Zhuhur dan
Ashar,  mcmerintahkan beliau untuk keluar menuju bani  Quraizhah,
maka beliau keluar  dan bersabda,  iaJ.~j  +i  j  .Y;  i:4@®1  1>i  :,;i=4;  i

CJanganlch salch seorang di antara karm shalat Ashar kecuali di bani
9%r¢ZzAaA/. Dia kemudian mengepung mereka beberapa hari hingga
mereka  menyerahkan  kaputusan  urusan  mereka  kapada  Sa'ad  bin
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Mu.adz.  Semqua pemasalahan ini suqah dijelaskan sebelumnya pada

pembahasan tentang paperangan.

3.FirmanAIlah,iz}'6;¥.®i.Y;¥`'®£flJk:Cir¢»gr»foAkam«
masuk rumah-ramah Nchi kecuali bila kamu diitinhan." (Qs. AI

Ahzaab [33]: 53) Apabila Satr Orang Telah Diizinkan Maka
Diperi.olehkan

•.ujSfSj,'S

®;i; k; ;ed +Q,
:i= ;Gr

.3fa'| :i;3

7262.  Dari  Abu  Musa,  bchwa Nabi  SAW  masuk  ke  suatu
kebun dan memerintalkan aku untuk menjaga pintu. Seorang laki-laki
datang dan minta izin, maka beliau berabda,  "Berl.Jaft I.zz.# w#fwkya,
dan sampalkan berita genbira kepedanya dengan surga. " TeTy.:ka
laki-1aki itu adalah Abu Bakar.  Kenudian Umar datang dan beliau
be[satol de,  "Berilch  izin  kepadanya  dan  sanpaihan  berita  gembira
w#Jwky¢ de#ga# s#rgo. " I,alu Utsman datang dan beliau bersal>da,
"Berilah  izin  kepadarrya  dan  sampalkan  berita  gembira  untuknya

dengansurga."

+'j 9fe ^&i jfa a,i :'Jj ii; `&, ,g±J * L£

JJ i; ;,+i +,J # a, jt a, J*,J, fit,J al' gr get'                       .j, 'O;8.+d=;i i; * i'ji I; :'rfe 3£;¢uli
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7263. Dari Umar RA, dia berkata: Aku datang saat Rasulullch
SAW  sedang  berada  di  tingkat.  atas  rumahnya,  sementara  scorang

pembantu  berkulit  hitam  milik  Rasulullah  SAW  di  tangga.  Aku
berkata,  "Katakan,  `Ini Umar bin Khaththab',  maka aku pun diberi
izin."

Keterangan Hadits :

(Bab  firman  AIlah,  ``Janganlch  kanu  masuk  rumah-rumch
IVczb!.  kecc¢a!/I.  bz./cl  faamw  dz.irz.rfu71. "/  Demikian  redaksi  yang  dinukil

oleh semun periwayat.
']fe  .I?()  'ti  'C).ji   ri3S   (Apabila   satu   orang   diizinkan   maka

dzperbpJe/iAzfl!HJ.   Sisi  penetapan  dalil  darinya  bahwa  hal   itu  tidak
dikaitkan dengan jumlah tertentu. Sehingga satu orang masuk dalan
kategori  adanya pemberian izin.  hi  disapakati  oleh jumhur,  hingga
mereka   membatasinya   dengan   berita ` orang   yang   `belum   jelas
ananahnya,  karena  adanya  falctor  pendukung  yang  menulu.ukkan
kejujuran.

Dalam bal] 'ini Imam Bukhari menychutlcan dua hadits, yaitu:

Pgrtomq hadits Abu Musa tentang permintaan izinnya kapada
Nal>i SAW untuk Abu Bakar, ketika dia menjadi pqujaga pintu Nat)i
SAW  di  suatLi  kchun.  Kemudian permintaan  izin  untuk Umar  dan
Utsman.   Pada  setiap  keadann  itu  dia  mengatakan,   `Berilah  izin
untuknya." hi adalah hadits kelima belas tentang khabar chef.    .

jKlgdrfq  hndits  Umar tentang  kisah  tinglrat  atas  rumah Nabi
SAW.Didalamriwayatinidisebutkan,JliliiJj:?3:.qlfstiil,€i{:jii
'ti  'b.Offa   +daf;i\  'ti  (Aku  berhata  ~yakni  kepada  pembantu  itu~,

"Katahamlch.     `Ini    Umar    bin    Ail    Khathlhab'.    Mcka    beliou

"e7!gzzfrofaow[}Acz  faqpnd¢nyAa. ')  Ini  adalah baSan  dari hadits panjang

yang telah disebutkan dalam trfeir surah At-Tahriim. Ia adalah hadits
keenam belas tentang kfaaba[r ¢Aad
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Maksud inam Bukhari,  dari redaksi  `diizinkan untuk kaniu',
dalam bentuk kata kelja pasif boleh untuk satu orang dan selebihnya.
Sedangkan hadits sA¢fez.A menj elaskan bolehnya mencukupkan dengan
satu  orang   sebagaimana  halnya  kandungan  redcksi   ayat.   Di  sini
terdapat   dalil   yang   menyatakan   bchwa   fr¢czbar   ¢A¢d   diterima.
Penjelasan  hadits  Abu  Musa  sudah  dipaparkan  pada  pembchasan
tentang keutamaan-keutamaan. Selain itu, disebutkan pula segala yang
berkaitan dengan ayat meminta izin secara detail dalam tafsir surch AI
Ahzaab.

Ibnu At-Tin berkata, "Perkataanlrya di tempat ini dalam hadits
®®

AlhaM:usa,?¢`fro,i,fir)¢belioumemerintahkankumertyagapintu),

berbedadenganperkataarmyadalanriwayatterdahulu,S!air{;d;i;i;P'J

(Beliou   tidck  memerintahkamku   untuk  menjaganydy,  "ck:a  sdrch
satunya tidck benar.

Saya   (mnu  Hajar)   katakan,   bahkan  keduanya   sama-sama
akurat. Penafian terindi di awal kedatangannya,   S;i> &1 i:p :Pl :)>'ri

ife&tj£#ic+iiii39.i#?fy':'j63{f9o`jd#3{i:ja5i!Ou.i*3
';i:i)(NabisAvmasukkedalankebundanAbuMusadulukdipintw.

Dia berhata, "Sungguh aku akan menjadi penjaga pintu Nabi SAV. ')
Dengan     demikian     kalimat,     };a:ap;     d;}l€     P'J     (be/z.o„     fz.dab

memerz.#fczfeha#ha men/.a!gr#}J¢), adalah pada saat tersebut. Ketika Abu
Bakar datang dan Abu Musa memintakan izin untuknya maka Nabi
SAW  pun  memerintahkannya  menjadi  penjaga  pintu.  hi  sebagai
pengukuhan atas  apa yang dia lakukan dan menunjukkan keridhaan
atasnya.  Mungkin  secara  terang-terangan  sehingga  perintahnya  itu
dalam  arti yang sebenamya,  atau  sekedar persetujunn.  Mana pun di
antara kedua kemungkinan itu yang benar tetap tidck ada kekeliruan.
Pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar telah disebutkan pula
kemungkinan lain.
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4. Pemimpin dan Utu5an yang Diutus oleh Nabi SAW Satu Demi
Satu

4,E£ jfoo, i*3 +i 9fe &i j= £#1 '`:=;+ :y,G i;I 'j63
•# j! *OJJ:

•oiGfa;fpe

Ibnu Abbas berkata, `Nabi SAW mengutus Dihyah AI Kalbi
membawa surat beliau kepada pembesar Buskya untuk diserahkannya
kapada Kaisar."

ali ap ¢Oi i¥ Lrf: &1 # i; &1 i± t±;£f :'Jj i;i +fe Lrfl tf_,,,,-,,,,

j! *es 't=j i3 # ^&1 jfa &1 J*J .oi ::£i crG u!:
j! t£:#®i  pe a±®A: L*:*ol  r¥  i; ii;OA.: oof :;€j` c±
Goo :'jj ;=jo, i;, ¢Oi' :==; {€z G:;+ :fj as {¢:;+'.d3=ifi#°oi:i3#&ijfa&iJ5Lj#

`,

7264.  Dari  lbnu  S)thab,  bahwa  dia berkata:  Ubaldillal bin
Abdullch  bin  Utbah  mengabarkan  kapndaku,  Abdullah  bin  Abbas
mengal]arkan kapadanya, bahwa Rasulullah SAW pemah mengirim
surat kepada Kisra.  Beliau memerintahkan agar surat itu diserahkan
kapada pembesar Bahrain.  Lalu pembesar Bahraln mengirimkamya
kapada  Kisra.  Ketika  Kisra  membacanya  maka  dia pun  merobek-
robeknya.  Aku  kira  Ibnu  AI  Musayyib  berkata,  `Rasulullah  SAW
mendoakan mereka agar mereka hancur sehancur-hancumya."
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7265.  Dari  Yazid  bin  Abi  Ubaid,  Salamah  bin  AI  Akwa'
menceritakan kepada kani, bchwa Rasulullah SAW bersabda kapada
seorang  laki-lcki  dari  suku  Aslam,  "Umw"ha#/¢fe  frepa!da  hac£"m#
atou kapada orang-or`ang -hart Asyura`-, bahwa siapa yang telch
makan maka dia sebaiknya menyempurnalrm sisa hcinnya, sedangkan
siapa yang beham makan maka dia sebaiknya berpuasa."

Keterangan Hadits:

(Bab pemimpin dan utusan yang diutus  oleh Nabi SAW satu
demz. soft.J.  Pelao.elasannya secara garis besar sudah dipaparkan pada
awal pembahasah ini. Hal ini sudah disebutlcan juga sebelumnya oleh
hnan Asy-Syafi'i, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim bcherapa
ekapedisi   dan   setiap   ekspedisi   ada  satu   orang   ®eminpin),   dan

pengiriman  utusannya  kepada  rap.a-raja  dipimpin  oleh  satu  utusan.
Surat-surathya  tenis   dikirimkan   kapada  para   pembantunya   yang
bberisikan  perintah  dan  larangan,  dan  tidak  seorang  pun  di  antara

ppembantunya  yang  tidak melaksanakan perintahnya.  Demikian pula
hhalnyaparakhalifchsesudahnya."

Mengenal  para peminpin  ekspedisi  telah  dikumpulkan  oleh
Muhammad bin Sa'ad dalam biograli kenabian dan dia membuatkan
satu  bab  khusus  untuk  menguntkan  nama  mereka  satu  persatu.
Sedan8kan  untck  negeri-negeri  yang  ditaklukkan  Nabi  SAW  telah
menganBhat pemimpin di  wilayah tersebut.  Beliau mengangkat Itab
bin  Usaid  sebngai  pemimpin  Makkah,  Utsman  bin  Abi  AI  Ash
memimpin Thaif, AI Alla` bin AI IIadhrami memimpin Bahrain, in
bin  AI  Ash  memimpin  Amman,  Abu  Suf}rm  bin  IIarb  memimpin
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Najran,  Badzin kemudian  anak-analmya;  Syahr,  Fairuz,  AI Muhajir
bin Abi Umayyah, serta Aban bin Sa'id bin AI Ash memimpin Shan'a
serta semua wilayah pegunungan Yaman, dan Abu Musa memimpin
wilayah pesis'ir, sedangkan Mu'adz bin Jabal diangkat memimpin AI
Jund dan daerah sekitamya.

Setiap  salah seorang dari keduanya (Abu Musa dan Mu'adz)
memutuskan perkara di  wilaych kekuasaannya dan mengelilinginya.
Terkadang  keduanya  bertemu   saperti   telah   disebutkan  terdahulu.
Selaln itu, beliau menganghat Amr bin Said bin AI Ash memimpin
Wadi   AI   Qura,   Yazid  bin  Abi   Sufyan  memimpin  Taina`,   dan
Tsumanah  bin  Utsal  memimpin  Yamamalh.   Mengenai  pemimpin
ekspedisi  dan  utusan  maka kapeminpinan  mereka beralchir  dengan
selesainya   misi   tersebut.   Mengenai   kapala   perkampungan   maka
mereka tetap memimpinnya.

Di antara pemimpin pembantu Nabi SAW adalah Abu Bakar

yang menjadi pemimpin haji tahun ke-9 H, Ali bin Abi Thalib untuk
membagi-bagi  rampasan  perang,  menarik  1/5  ranpasan  perang  di
Yanan,  dan  membacakan  surah  AI  Baraa`ah  (At-Taubah)  kepada
orang-orang mus)rik pada haji yarig dipinpin oleh Abu Bakar, Abu
Ubaidah diangkat menarik upeti dari Bahrain, Abdullah bin Rawahah
dian9kat untuk menaksir basil bumi Khaibar hinggi beliau syahid di

perang Mu`tah. Selain itu, ada  pula pembantu-pcmbantu beliau yang
bertugas   untuk   menganbil   zakat,   seperti   baru   saja   disebutkan
berkenaan dengan kisah` Ibnu A1-Lutbiyyah. Sedanglran utusan-utusan
beliau  kapada  raja-raja,   di  antara  nana  yang  disebutkan  adalah
Dihyah, dan Abdullah bin Hudzafin,  saperti pada judul bab di atas.
Imam  Muslin  meriwayatkan  bahwa  Nabi   SAW  mengutus  para
utusannya kepada raj a-raj a di masa hidup beliau.

Saya  (Ibnu  Hajar)  katakan,  nana-nana  mereka  ini  telah
dikumpulkan  juga  oleh  Muhanimad  bin  Sa'ad.  Lalu  ulana-ulama
sesudahnya menyebutkan nana-nana itu secara telpisah yang mereka
sarikan dari kitab Uszfdef / Gfaa!baA karya Ibnu Atsir.
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Dalam bab ini Imam Bulthari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Perf¢mq  hadits  Ibnu Abbas  yang  disebutkan dengan sa#ad
yaINgmu'allaq.

±!a> i; 9;q; jfaoi i}, iiL3 £i> &` j£ #i ::i;? u,G }ii 'J63
':;i±  i; 'tru.'.ifi{ ::;:;  (Ibnu Abbas  berhata,  ``;abi  SA'W mengutus

Dikyah AI Kalbi membawa suratnya kepada pembesar Bushra untuk
diseraAha»7€)/a  *epada  Kaz.s¢r. "/  hi  adalah  penggalan  dari  hadits

yang   disebutkan  pada  pembahasan  tentang   awal   mula  tururmya
wahyu.  Penjelasarmya  sudah  dipaparkan  di  tempat  itu  selta  sebab

penanaamya sebagai  `pembesar Bushra'  den juga cara pengiriman
surat   tersebut   kapada   Heraklius.   Riwayat   mzf 'a//ag   ini   hanya
tercantum dalani riwayat AI Kas)mihani saj a.

JKedzm, hadits Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan melalui
Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Yunus,  dari Ibnu Syihab, dari
Ubaidillal bin Abdullah bin Utbah. Yunus' yang dimaksud adalah Ibnu
Yazid AI Aili.

jgiv.I  g=!a>  i;  i£°J.:  3i  6+'6  4S;:+  i;  ?;q;  ::;;i     @e/I-aav
mengutus    untuk    membawakan    suratrrya    kepcLda    Kisra.    Lalu
memerintahkannya  agar  menyerchkan  surat  itu  kepada  pembesar
BczAraz.#J.  Demikian redaksi yang tercantum di tempat ini. Kata ganti
`nya' pada kalimat `memerintahkarmya' kembali kapada yang diutus

saperti ditunjukkan oleh perkataan,  `mengutus'. hi sudah disebutkan
terdahulu pada bagian alchir pembahasan tentang 'paperangan.  Orang

yang   diutus   ini   adalah  Abdullah  bin  Hudzafch  As-Sahmi   yang
kisahnya baru saj a disebutkan dalani suatu ekspedisi.

`;;:1\ '3\ .oil ':=;;i (Aku mengira bahwa lbnu AI Musayyib).

Orang yang berkata demikian adalah Ibnu Syihab saperti disebutkan
sebelurmya di tempat itu.
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3i.: ®S  fit.i ®ijh (Agar mereka hancur sehancur-hancurnya).

Di sini terdapat isyarat terhadap apa yang dikabarkan Allah bahwa Dia
melakukan   terhadap   penduduk   Saba`.   Lalu   Allah   mengabulkan

permohonan  ini.  Allah  men].adikan  Syirawaih  membunuh bapaknya
Kisra   Abu   Waiz   yang   menyobek-nyobek   surat   tersebut.   Lalu
Syirawaih berkuasa sesudah bapaknya, namun tidck lama kemudian
dia juga meninggal dunia.

Catatan

Dalam riwayat Az-Zarkasyi ada kesimpangsiuran, dia berkata,
"Darn Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengirim suratnya kepada

Kisra."    Demikian    tercantum    dalam    kitab-kitab    induk,    tanpa
menyebutkan `Dihyah' sesudch perkataannya `mengutus'. Yang benar
adalah dengan menyebutkannya. Dia menyebutkannya dalam riwayat
AI  Kasymihani  secara  in"'a//aq,  dia berkata,  "Ibnu  Abbas  berkata:
Nabi  SAW mengutus  Dihyah membawa  suratnya kepada pembesar
Bushra  dan  menyerahkannya  kapnda  Kaisar."  Inilah  yang  benar.
Seakan-akan  dia  beranggapan  bahwa  kedua  kisali  ini  adalch  satu.
Perkara yang membuatnya beranggapan demikian,  karena keduanya
sama-sama berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Yang benar, bahwa orang

yang  diutus  kapada  pembesar  Bushra  adalah  Dihych.   Sedan8kan
orang yang diutus kepada pembesar Bahrain-meski tidak disebutkan
dalam riwayat ini tapi disebutkan dalam riwayat lain adalah Abdullah
bin  Hudzafah.   Sekiranya  tidak  ada  dalam  dalil  perbedaan  antara
keduanya, kecuali jarak antara Bushra dan Bahraln (maka ini sudah
cukup),  karena jarak  antara keduanya sekitar peljalanan satu bulan.
Bushra berada dalam kekuasaan Heraklius dan Bahrain berada dalam
kekuasaan  Kisra  raja  Persia.  Saya  menyebutkan  hal  itu  meskipun
sangat j elas karena khawatir dapat membingungkan mereka yang tidak
memiliki pengetahuan yang cukup.
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jrcfz.gq  hadits  Salamah  bin  AI  Akwa'  tentang  puasa  hari
Asyura`.  Penjelasannya  sudah  disebutkan pada pembahasan tentang

puasa.  Yahya  yang  disebutkan  dalani  saHad  adalah  Ibnu  Sa'id  AI
Qaththan.  Seorang laki-1aki dari suku Aslam adalah Hind bin Asma`
bin Haritsch, saperti yang sudch disebutkan.

5. Wasiat Nabi SAW kepada Utusan Arab Agar Menyampaikan
kepada Orang-orang di Belakang Mereka

d`±.a., i; tw,a iJ'j
Hal ini dikatckan oleh Malik bin AI Huwairits.

i,
tl

:  :,J'j  .a;,i, dyJ u:,a
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7266.  Dari  Abu  Jamrch,  dia  berkata:  Biasanya  Ibnu  Abbas
mendudukkanku    di    atas    tempat    tidumya,    lalu    dia    berkata,
"Sesungguhnya utusan Abdul Qais ketika datang kepada Rasulullah

SAW  maka  dia  berkata,   `Sz.czpczhafe  #£usa#   I.#z? '  Mereka  berkata,
`Rabi'ah'.  Beliau  bersabda,   `Se/czmczf  defcl#g  wafo¢z.  #fuscz#  Thfaw

haum-, tidak add kehinaan dan. penyesalan I. Mereha bedsata., `W alndi
Rasulullah,  sesungguhnya di  antara kami  dan  engkau terdapat kafir
Mudhar,  perintahkan  kepada  kami  tentang  unisan  yang  dengannya
kami masuk surga, 1alu kami memberitahukannya kapada orang-orang
di belckang kami'. Mereka kemudian menanyainya tentang minuman.
Maka beliau melaring mereka empat hal dan memerintahkan mereka
empat  hal.  Beliau  memerintahkan  mereka  beriman  kepada  Allah.
BdiiNI be:rshoda, `Apakah hamu tahu apa itu beriman kepada Allah? '
Mereka menj.awab,  `Allch dan Rasul-Nya lebih mengetahui'.  Beliau
befrsalDde,   `Kesaksian  bahwa  tidak  ada  sesembahan  keouali  Allah
semata,  yang  tidak  ado  sekutu  bagi-Nya,  dan  bahwa  Muhammad
adalah utusan AIlah, menegalckan shalat, mengeluarkan zakat -ck]|
\dra, juga\ puasa, Raquadhan:- dan memberihan seperlima dari harta
rampasan perang '. I:aha bdian "ctaral+B dubba ',  hantam,  mueaf f iat,
dan a#-»agz.I.r -mung]dn beliau mengatakan a/ mz/gal)o/tzr-.  Beliau
basaJtoda.  `Hofallch  hal-hal  itu  dan  sampaikanlch  kepada  orang-
orang di belakang kanou' . "

Keterangan Hadits:

Dalam bah ini Imam Bulchari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pchfo»f q   perkataan,   `Hal  ini  diriwayatlran  Malik  bin  AI
Huwaints."  Dia ingin mendsyaratkan  hadits  Malik  yang  baru  saja
disebutkan di awal bab.

jElgdrfq  hadits lbnu Abbas yang diriwayatlran melalui Ali bin
AI Ja'ad, dari Syu'bdy, dan dari Ishak, dari An-Nadhr, dari Syu'bah,
dari  Abu  Jarmah.   Ishaq  adalah  Ibnu  Rahawaih.  Demikian  yang

840 - FATIIUL BAARI



disebutkan  dalam  riwayat  Abu Dzar  sehingga  tidak perlu  terhadap
keraguan  AI  Karmani,  apakah  dia  Ishaq  bin  Manshur  atau  Ibnu
Ibrahim. An-Nadhr adalah Ibnu Syumail, dan Abu Jamrah.

a,i+    J3    S,th.   r):±   'Sl   '®6    (Biasanya   Ibnu   Abbas

me#dwdwfafacz#fai   dz.   afas   fempaf   da!dztfr/.   Sebab   bagi   hal   itu  telah

disebutkan  dalam  bab  peneljemah` bagi  seorang  hakim,  bahwa  dia
meneljemahkan antara Ibnu Abbas dengan manusia. Lalu disebutkan
dalam  riwayat  Ishaq bin  Rahawalh  dalam  kitab  4/ A4lzAs#¢d,  bahwa
An-Nadhr  bin  Syumail  dan  Abdullal  bin  Idris,  keduanya  berkata,
Syu'bah menceritakan kapada kami, lalu dia menyebutkannya, dan di
dalannya disebutkan, 4dl C;{j a=;; *}-fe }£;Jl j> ail ¢;+;; (Be/z.a#

mendudukkanha   bersamarrya   di   atas   tempat   dud:uk,   aha   pun
menerjemahkan  antara  dirinya  dengan  manusia).  Pcrl:3ctasan kisch
utusan Abdul  Qais  ini  sudah dipaparkan pada pembahasan  tentang
iman  dan  minuman.  Adapun maksud  darinya terdapat pada bagian
akhir,  yalfu  sabdanya,  "Hafallah  hal-hal  itu  dan  sampaikan  orang-
orang  di  belakang  kamu,"  karena  perintah  ini  mencakup   semua
individu. Kalau bukan karena dalil itu bisa disanpaikan satu orang,
maka tentu beliau SAW' tidak memotivasi mereka melakukan hal itu.

6. Berita Seorang Perempuan

3#i ± giv®i 'L:+ '-:fJi g±£Jl d, J6 :]j tf+=:Jl i;fjJ€ #

+i;3 ,iL ;i .;= * Gj' :;: i;i tjifej3 gii3 # &i j='ofr ':]j .ii£ ;i i3 ±fa &i jfa 9#i f LgJij: a::ii ifi
'ejirL: ijai;: 1:i ;+; +i ,4fa fui uro g#i ,c+i=f ir LL`

L€; +i 9fa &i j= g#i fi33i ri; ird:i;i ri!sck tF' ir
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Ji 1# :ii3 ±fa &i j= &i |*; 'ja; .ij±=:fj t'irj> ;=j'
.tf,d ir *` igr'3 -± €ut * +£uf dy 'jj Ojf_ ]ir L€¢ 'ji3L{

7267. Dari Taubah AI Anbari, dia berkata: Asy-Sya'bi berkata
kapadalni, `Bagaimana pendapatmu tentang hadits AI Hasan dari Nabi
SAW ulan aku duduk menyertai Ibnu Umar hanpir dua tahun atau
satu setengah tahun, den aku tidak mendengarnya menceritakan dari
Nal]i SAW selaln ini-, maka dia berkata, "Pemah sebagian sahabat
Ndbi SAW uli antara mereka adalah Sa'ad-mereka hendak makan
daging, lalu scorang perempunn di antara istri-istri Nabi SAW berseru
kinada  mereka,  `Sesungguhnya  ia  adalah  daging  dfoabb  afadal)'.
nhaka Rasulullch SAW bensabda,  `Maha»/aA utf¢% berz./CZA maha»-.
karena   sesonggwhnya   ia   halal  ~a:ten  bdian  belsalbde-,   tidak
mengapa  dengannya  ndiaL \a;gr patrya;-,  akan  tetapi  ia  bukan
termasukmakanamku'."

Eh~qu Hadits:
pub berifo seo7iaLrzg per.ieap!fa7zJ. Imap Bulchari menychutkan

dalan bah  ini  hadits  Ibnu Uinar.  Dengan riwayat  ini  dan  dua bah
schelurmya me]j adi sempumalah jumlah dua puluh dua hadits.

irirj J> qurz. ZlndhaA/. Dia adalah Ibnu Kaisan dan diberi nama

Abu Mulwarri'  AI  Anbari,  yang  dinisbatkan kepada bani  AI  Anbar

(salah satu marga tedrmal dan bani Tamim).

i;±j) '.=J.±; '`=|Sjl (Bagalmana pendapatmu dengan hadits AI
Husan). Maksudnya, AI IIasan AI Bashri. Maksud pertanyaan di sini
mengandung    ma]ma    pendr8karan,    karena    Asy-Sya'bi    biasa
mengin8kari  orangrorang  yang  menukil  riwayat  morsa/  dari  Nabi
SAW schab perbuatan ini mentisyaratlcan bchwa mendorong pelaku
hal  rfu  adalah  mempchanyak  hadits  dari  Nabi  SAW.  Bila  tidak
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denikian, tentu cukup dengan apa yang dia dengar dari Nabi  SAW
gcearal maus7nd.

AI  Karmani  berkata,  "Maksud  Asy-Sya'bi,  meski  status  AI
Hasan  adalah  tabiin  namun  dia  banyak  meriwayatkan  hadits  dari
Rasulullch   SAW,   senentara  lbnu  Umar  meski   statusnya  adalah
sahabat   tetapi   sangat   berhati-hati   tentang   hadits    serta   sedikit
meriwayatkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seckan-akan Ibnu Umar mengikuti

pendapat bapaknya  dalan  hal  itu,  sebab  dia  (tTmar)  menganjurkan
untuk tidak banyak menceritakan hadits dari Nabi  SAW karena dua
hal,    salah   satunya   khawatir  . menyibukkan   diri    sehingga   lalai
mempelajari  AI  Qur`an  dan memahami  maknanya,  kedua khawatir

jika diceritakan dari beliau  SAW perkara  yang  tidak  dikatakannya,
sebab mereka tidak banyak menulis.

Sa'id  bin  Manshur  medwayathan  melalui  sa»ad  lain  yang
SAchz.A  dari  Asy-Sya'bi,  dari  Qulzhah  bin  Ka'ab,  dari  Umar,  dia
bckata, "Sampaikan sedikit hadits Nabi SAW dan aku menj,adi sekutu
bagi kamu."  Sebagian penibahasan tentang hal  ini  telah dipaparkan

pada pcmbahasan tentang ilmu.
':;3 '31 '®J3dr) (Aku dnduk dengan Ibnu  Umar). Mal{sndnya,

dia duduk menyertainya selama waktu yang disebutkan.

Si£::) ap,. °jA :;±,. .c €.i (Hanpir dua tahun atou satu tahan
sefe#grfa/.  Disebutkin dalam riwayat Ibnu Majch melalui  Abdullah
bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, 2i j2£ }il 'u`G (Aha

dudrk  mememani  Ibnu  Umar  selana  satu  tahun®. K!esin:pnihal[ryal,
bahwa  waktu  dia  duduk  menemaninya  adalah  satu  talun  lebih.
Terkadang lebihnya ini dibulathan menjadi 2 tchun dan terkadang pula
dihilangkan. Asy-Sya'bi menyertai Ibnu Umar ini ketika di Madinah
atau  di  Makkah,  karena Asy-Sya'bi  adalah  ulama Kufch  dan  Ibnu
Umar tidak diketahui tinggal di Kufah.
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i'jf j± *3 9fa ai js #i * Lfro: 4iiLi ap rHfu fz.da4

pernah  mendengarmya  menceritakan  dari  Nabi   SAW  selaln  wi).
Maksudnya, hadits yang hendak dia ceritakan.

ir i3grz ijfis .Lil i¢ i{L3 ±i> &1 js #i rGti,i ir }Gi a6

giv  ¢Pernch  beberapa  orang  sahabat  Nabi  SAV  nd:i  arttaranya
Sa 'ed- Aendck mzzfac#  drgr.ng dAobb/.  Demikian dia menyebutkan
kisah  ini  seeara  rin8kas.  Dia  menyebutlcan juga pada pembahasan
tentang    binatang    scmbelihan    disertal    penjelasan    lebih    rinci.
Redaksinya di tempat ini ulan juga dalam riwayat AI Ismaili- yang
berasal dari Mu'adz, dari Syu'bah, 'lt±  *ii; l}ffi (A4lereha kem«dz.a[«

menydytkan drging kadal).

iL3  #  &t  j±  #1  flJ3i  pet  *. 3i}!  t#S¢  tarerefa
kemudian dipanggil oleh salah seorang istri Nabi SAW). Dla eddrch
Mainunah.   Penjelasannya   sudah   dipaparkan   pada   pembahasan
tentang malkanan.

g3  ±la  g{  +t'  3  J6  Ji  ]st>  i€;`¢  /SeswnggzfAny&  I.a  Aa/a/ afaw

berhata tidak mengapq dengannya,  dia ragr). Tni alalab pedsatann
Syu'bah. Yang diragukannya adalah nana di antara kedua redaksi itu
yang dikatakan 6leh Taubah ®eriwayat hadits  ini  dari  Ibnu Umar).
Hal  ini  dijelaskan  Muhammad  bin  Ja'far  dalam  riwayatnya  dari
Syu'bah  sebagalmana  yang  dikutip  oleh  inam  Ahmad  dalam  4/
44las»ad.  Penbicaraan tentang daging kadal telah dipaparkan secara
len8lrap pada pembahasan tentang binatang buruan  dan  sembelihan
dalam riwayat Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar tentang kadal,   'Y
'#;i   'Y)   'tial    (AhaA   tidck   menghalalkannya    dan   tidak   pula

z»engfaartzmhan»)/a).  Ini tidaklah bertentangan dengan sabdanya,   aJ¢

Slrie ®c¢ ';r5 'ngs)  ..Sm> (Sesungguhnya ia halal,  clan tetapi buk:n
fermas!t* mckEznowfu).  Maksudnya, bukan mckanan yang biasa aku
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makan. 01eh karena itu, Nabi SAW tidak memckannya bukan karena
hukurmya haran.

Penutup

Pembahasan   tentang   hukum   dan   harapan   serta   bolehnya
menerima frfeab¢r cz¢¢d mencakup  163 hadits mar/w '. Di antaranya 37
hadits  met 'cz/hag  dan  yang  memiliki  hukum  saperti  itu.  Selebihnya
memiliki  scz77ad yang  mczztsAzt/.  Hadits  yang mengalami  pengulangan
dan   juga   pada   pembahasan   sebelumnya   sebanyak    149   hadits.
Sedangkan yang tidak mengalami pengulangan beljumlah  14 hadits.
Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim kecuali hadits
Abu Hurairah,  a:}:pj*£:.  ;i;f; (sw#ggrfa  ha7#w  aha#  Z7era!7#bg.sz.),  hadits

Abu  Ayyub  tentang  teman  dekat  (orang-orang khusus),  hadits  Abu
Hurairah tentang masalah itu, hadits Ibnu Umar tentang pembaiatan
Abdul Malik, hadits Umar tentang pembaiatan Abu Bakar yang kedua,
hadits  Abu  Bakar  tentang kisah  utusan Buzakhah.  Sementara pada

pembahasan tentang harapan terdapat 20 hadits semuanya disebutkan
secara berulang-ulang. Di antaranya 6 hadits yang berstatus 7»zf 'cz//czg.
Kemudian   pada   pembahasan   4¢abar   clfoczd   terdapat   22   hadits,
semuanya disebutkan secara berulang. Di antaranya terdapat  1  hadits

yang  mw 'cz//czg.  Pada pembahasan ini terdapat pula  58  arsclr schabat
dan generasi berikutnya.
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